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Descubra o novo 
Citan Tourer Longo.

O Citan Tourer

Robusto, flexível, económico e perfeitamente adaptado aos desafios diversificados da 
cidade: o Citan Tourer, o seu veículo compacto para até 7 pessoas.1

Do ponto de vista económico, o Citan é certamente uma mais-valia: os seus motores  
eficientes com tecnologia BlueEFFICIENCY2 e um consumo a partir de 4,3 l/100 km3,  
a elevada disponibilidade com longos intervalos de manutenção4, bem como condições  
e serviços atrativos5, representam uma mais-valia em termos económicos. E para que 
 viaje em segurança, equipámos o Citan com o ADAPTIVE ESP® com valiosas funções  
adicionais, travões de disco eficientes em todas as rodas e até 6 airbags.

Graças aos bancos confortáveis, à operação simples e ao chassis afinado com precisão 
com suspensão independente, o Citan proporciona uma condução muito confortável, 
ágil e manobrável – opcionalmente com a caixa de dupla embraiagem 6G-DCT6. Se dá 
importância à flexibilidade, beneficiará de uma enorme liberdade com o Citan: por exem-
plo, com os dois bancos individuais na 2.ª fila traseira, que o transformam num veículo 
de 7 lugares1. Ou com os encostos dos bancos traseiros, rebatíveis na relação de 1/3 
para 2/3 na 1.ª fila traseira, com os quais pode rapidamente criar um grande comparti-
mento de carga.

O Citan é o seu melhor aliado no transporte citadino, com a qualidade Mercedes-Benz. 
Descubra as suas vantagens num test drive. Mercedes-Benz Vans. Born to run.

1  Só disponível para o Citan Tourer 111 CDI Longo com homologação de ligeiro de passageiros (M1). 2 O Pack BlueEFFICIENCY faz parte do equi-
pamento de série para todas as motorizações Euro 6b e variantes de peso, exceto em combinação com a caixa de dupla embraiagem 6G-DCT. 

3  Na indicação trata-se de um valor combinado. Medição para o Citan Tourer 108 CDI ou 109 CDI, 1.950 kg de peso máximo autorizado, com Pack 
BlueEFFICIENCY. Encontra informações detalhadas sobre os valores de consumo em «Dados técnicos». 4 Intervalos de manutenção de até 
40.000 km. 5 Por exemplo a garantia de mobilidade Mercedes-Benz MobiloVan para um período de até 30 anos com assistência regular numa oficina 
autorizada Mercedes-Benz. Válida para veículos com primeira matrícula a partir de 01.10.2012. 6 Para o motor a gasolina, disponível desde já. 
Para o motor Diesel, disponível previsivelmente a partir do 1.º trimestre de 2017.
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Ele sabe 
o que interessa no interior. 



Habitáculo | Conforto e funcionalidade

O Citan conjuga conforto e utilidade. No seu interior agradável, trabalha-se muito bem. 
Funcionalidade e conforto convencem em todos os aspetos, desde que se entra até  
que se sai do veículo – desde a posição confortavelmente elevada do banco durante a 
condução, até aos rebordos baixos das portas, que facilitam a entrada no veículo.

O confortável banco do condutor com apoio lateral que protege as costas é respirável, 
resistente e pode ser manualmente ajustado às necessidades do condutor, tal como o 
volante de altura ajustável. Todos os comandos estão dispostos de forma clara e são sim-
ples de operar. O painel de instrumentos de fácil leitura valoriza ainda mais o interior.  
O prático conceito de arrumação, com muito espaço confortavelmente acessível, e o sis-
tema de aquecimento e ventilação, de série, também contribuem para um ambiente de 
trabalho agradável.

O Pack Cromado Interior, disponível como opção, valoriza a imagem do veículo com 
elementos ornamentais cromados.

O sistema de aquecimento e ventilação com opção de ar 
condicionado semiautomático integrado proporciona  
um ambiente agradável constante, reduz o embaciamento 
dos vidros e protege do pó, poeiras finas, pólen e gases 
de escape.

A caixa de dupla embraiagem 6G-DCT1 alia o conforto  
de uma caixa automática de 6 velocidades à dinâmica de 
condução de uma caixa manual.

1  Para o motor a gasolina, disponível desde já. Para o motor Diesel,  
disponível previsivelmente a partir do 1.º trimestre de 2017.



O trabalho também tem de 
proporcionar prazer de condução.



Tecnologia | Motores e chassis

Os pontos fortes do Citan fazem avançar qualquer trabalho: no apertado trânsito urbano 
beneficia da sua manobrabilidade compacta, em estrada ou em autoestrada pode tirar 
pleno proveito da sua força de tração.

Uma das motorizações Diesel de binário mais forte com 55 kW (75 CV), 66 kW (90 CV) 
e 81 kW (110 CV) ou o moderno motor a gasolina com 84 kW (114 CV) adequa-se de 
certeza ao seu perfil de exigência. A inovadora tecnologia BlueEFFICIENCY1 reduz o con-
sumo, podendo aumentar a rentabilidade da sua empresa. Dependendo da motorização, 
uma caixa manual de 5 ou 6 velocidades converte eficazmente a força de tração em avanço. 
A caixa de dupla embraiagem 6G-DCT2, disponível como opção, combina as vantagens 
de dinâmica de condução de uma caixa de velocidades manual com o conforto de uma 
caixa automática.

Todos os componentes técnicos são afinados com precisão – desde a direção assistida, 
passando pela configuração de molas/amortecedores do chassis com suspensão inde-
pendente, até aos travões de disco eficientes em todas as rodas nos eixos dianteiro e 
traseiro. Desta forma, pode desfrutar sempre descontraidamente da agilidade do Citan e 
não precisa de fazer concessões em termos de prazer de condução, mesmo nas curvas  
e com cargas pesadas.

1  O Pack BlueEFFICIENCY faz parte do equipamento de série para todas as motorizações Euro 6b e variantes de peso, exceto em combinação  
com a caixa de dupla embraiagem 6G-DCT. 2 Para o motor a gasolina, disponível desde já. Para o motor Diesel, disponível previsivelmente a partir 
do 1.º trimestre de 2017.



Um bom investimento 
a curto e longo prazo.



Tecnologia | BlueEFFICIENCY

Para a Mercedes-Benz é uma obrigação conceber o futuro da mobilidade de forma respon-
sável e sustentável. É precisamente no trânsito citadino que o Citan cumpre esta exigên -
cia de forma exemplar. Com motores modernos, tecnologia BlueEFFICIENCY inovadora1, 
direção assistida eletricamente e indicação da relação de caixa adequada, reduz tanto  
as emissões de CO2 como o consumo e assume a dianteira como bom exemplo a partir 
de 4,3 l/100 km2. Em termos económicos, o Citan é uma mais-valia, graças aos seus 
reduzidos custos operacionais (p. ex. o reduzido consumo de combustível e intervalos de 
manutenção até 40.000 km). Sublinhamos a máxima disponibilidade possível do Citan 
com a garantia de mobilidade3 Mercedes-Benz MobiloVan4. O Citan presta assim um im-
portante contributo para a rentabilidade sustentável a longo prazo. Viagem após viagem.

Motores modernos, direção assistida eletricamente e indicação da relação de caixa  
adequada são a base para uma condução económica. Com o Pack BlueEFFICIENCY1,  
é possível aumentar ainda mais a rentabilidade do seu veículo.

Pack BlueEFFICIENCY1

Gestão da bateria e do alternador •

Função ECO «Start-Stop» •

Pneus de resistência ao rolamento otimizada5 •

1  O Pack BlueEFFICIENCY faz parte do equipamento de série para todas as motorizações Euro 6b e variantes de peso, exceto em combinação com a 
caixa de dupla embraiagem 6G-DCT. 2 Na indicação trata-se de um valor combinado. Medição para o Citan Tourer 108 CDI ou 109 CDI, 1.950 kg 
de peso máximo autorizado, com Pack BlueEFFICIENCY. Encontra informações detalhadas sobre os valores de consumo em «Dados técnicos». 

3  Até um máximo de 30 ano com assistência regular numa oficina autorizada Mercedes-Benz. 4 Válida para veículos com primeira matrícula a partir 
de 01.10.2012. 5 Não disponível para veículos com carga útil aumentada. 



Pronto 
a aceitar qualquer desafio.



Áreas de utilização e versatilidade

O Citan é entusiasmante em todos os lugares. Com um máximo de 71 lugares convidativos 
e confortáveis e com espaço de carga suficiente para a bagagem, cria as melhores 
condições para uma viagem agradável e segura – quer queira transportar passageiros 
totalmente satisfeitos ou aumentar a motivação dos seus colaboradores a caminho do 
próximo serviço.

Em bancos confortáveis com apoio lateral que protege as costas bem como estofos em 
tecido respirável e resistente, a sensação é a que se espera de um veículo comercial  
ligeiro Mercedes-Benz: magnífica. O interior funcional e de alta qualidade, com muitas 
arrumações práticas, permite que mesmo as viagens mais longas decorram de forma 
descontraída. E o teto panorâmico, disponível como opção, com dois vidros basculantes 
no tejadilho, confere ao habitáculo um ambiente especialmente agradável e claro. Para 
além do elevado conforto de condução, o Citan convence com elevada segurança em to-
dos os bancos – por exemplo pelos cintos de segurança de três pontos com limitadores 
de força do cinto.

No Citan Tourer Longo, os dois bancos individuais na fila 
mais atrás oferecem lugar a passageiros adicionais. Só 
estão disponíveis em combinação com homologação de 
ligeiro de passageiros (M1). Os bancos individuais de  
série podem ser opcionalmente suprimidos.

Porta de correr opcional à esquerda com abertura confor-
tável, vidro de abertura em compasso e degrau de acesso 
largo para acesso fácil. Opcionalmente estão disponíveis  
vidros elétricos para vidros rebaixáveis nas portas de correr. 
No Citan Tourer Longo, a 2.ª porta de correr é de série.

1  Apenas disponível para o Citan Tourer 111 CDI Longo com homologação de ligeiro de passageiros (M1).

Pronto 
a aceitar qualquer desafio.



Para toda a equipa. 
E tudo o resto.



Conceito de espaço

O Citan sabe o que interessa no interior: espaço e conforto. Leva até sete1 passageiros 
mais bagagem confortavelmente até ao destino. E fá-lo de forma convincente, com muitas 
soluções práticas para mais conforto, segurança e eficiência.

Para tudo o que tem de estar rapidamente à mão durante a viagem, o Citan oferece, de 
série, diversos porta-objetos e compartimentos, como por exemplo uma arrumação facil-
mente acessível por cima do para-brisas. Caso seja necessário, pode ampliar-se a capa-
cidade – por exemplo com um compartimento superior opcional na traseira ou com dois 
compartimentos de carga no piso, que deixam simultaneamente mais espaço para as 
pernas dos seus passageiros.

Como opção podem ser integrados no piso da traseira 
do habitáculo dois espaços de arrumação. Cada uma das 
opções de carga tem um volume de cerca de 6,6 litros 
(apenas disponível para o Tourer Standard).

A cobertura do compartimento de bagagem opcional 
protege os objetos da luz solar e dos olhares do exterior 
(apenas disponível para o Tourer Standard).

1  Apenas disponível para o Citan Tourer 111 CDI Longo com homologação de veículo de passageiros (M1).



Grandes projetos 
precisam de espaços grandes.



Conceito de espaço

O Citan Tourer transporta pessoas e carga de forma igualmente profissional. Graças ao 
banco traseiro rebatível FOLD & LOAD, pode transformar rapidamente o compartimento 
de passageiros num compartimento de carga quase plano. No comprimento de veículo 
Longo, tem capacidade para até 3.500 l. Se encomendar o encosto rebatível do banco do 
acompanhante, pode transportar com o Citan Tourer Longo objetos com um comprimento 
de até cerca de 2,8 m.

O grande portão traseiro e a plataforma de carga baixa facilitam a carga e descarga. Para 
permitir uma melhor visibilidade nas manobras, foi incluído um vidro traseiro aquecido  
e um sistema de limpa/lava-vidros. A segunda porta de correr1 e as portas traseiras com 
ângulo de abertura até 180°1 tornam opcionalmente o acesso ao compartimento de 
passageiros e de carga ainda mais flexível.

Possibilidades de aplicação variáveis: o conceito do com-
partimento de carga do Citan cria impressionantes capa-
cidades de transporte de até 3.000 l para o Citan Tourer 
Standard com o banco traseiro rebatido.

O Citan Tourer no comprimento de veículo Longo: com  
os 2 bancos individuais adicionais2 na fila traseira, ofere-
ce lugar para até 7 pessoas. Com os encostos do banco 
traseiro rebatidos e os bancos individuais desmontados, 
estão disponíveis até 3.500 l de espaço de carga.

1  De série no Citan Tourer Longo com homologação de ligeiro de passageiros (M1). 2 Só disponível para o Citan Tourer 111 CDI Longo com  
homologação de ligeiro passageiros (M1).
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Programa Eletrónico de Estabilidade 
ADAPTIVE ESP®. A regulação eletrónica 
da dinâmica de condução apoia o con-
dutor em situações de condução críticas, 
melhorando a estabilidade direcional 
do veículo.

Em caso de colisões laterais violentas, 
os airbags laterais1 nos encostos ofe-
recem ao respetivo passageiro na frente 
uma proteção melhorada do tronco no 
lado exposto ao embate.

Apoio de marcha-atrás. O apoio acús-
tico à marcha-atrás com medidor de 
distância, disponível como opção, faci-
lita o estacionamento e ajuda a evitar 
danos no veículo. A câmara traseira, op-
cional, presta um auxílio suplementar.

Sensor de luz e chuva. O sensor de 
luz e chuva opcional ativa a iluminação 
e a intensidade do limpa-vidros face  
às condições de luminosidade e clima-
téricas.

Windowbags1. Em caso de colisões  
laterais violentas, os windowbags  
desdobram-se na área do vidro lateral  
do lado exposto ao embate.

Muito grande 
no que diz respeito à segurança.



Segurança

Também no que diz respeito à segurança, o Citan segue na linha da frente: com 
ADAPTIVE ESP®, sistema de assistência à travagem e ABS, bem como travões de disco 
eficientes em todas as rodas nos eixos dianteiro e traseiro, convence com distâncias de 
travagem curtas – mesmo com o piso molhado. O chassis com suspensão independente 
mantém um contacto fiável com a faixa de rodagem. Caso conduza sobre neve, neve 
derretida ou areia, pode desligar o sistema antipatinagem ASR.

Sempre que necessário, cintos de segurança de três pontos de altura ajustável com pré-
-tensores do cinto e limitadores da força do cinto proporcionam um excelente apoio. No 
caso de uma travagem de emergência, o sistema de pisca-alerta é automaticamente ativado.

O Citan está equipado de série com luzes diurnas, sistema de assistência ao arranque e 
até 6 airbags. O airbag do condutor, o airbag do acompanhante1, assim como os window-
bags1 e airbags laterais1, 2 podem reduzir o risco de lesões em caso de acidente. Além 
disso, estão disponíveis como opção sistemas de assistência tais como o sensor de luz e 
chuva, o controlo da pressão do ar nos pneus e uma câmara traseira, que mostra a área 
atrás do veículo no espelho retrovisor interior.

Independentemente do poder de atração que o Citan possa exercer, pode ficar confiante 
de que com o sistema de alarme antirroubo3, opcional, o seu veículo não vai parar a 
mãos erradas.

1  Equipamento de série no Citan Tourer com homologação de ligeiros de passageiros (M1), equipamento opcional com homologação de veículo de 
mercadorias (N1). 2 Para o acompanhante só disponível em conjunto com airbags laterais para o condutor e o acompanhante. 3 Só disponível 
para o Citan Tourer com homologação de veículo de mercadorias (N1).

Referência à imagem: a figura mostra, apenas como ilustração, um disparo simulado do airbag no estado de desdobramento máximo.

Luzes diurnas. As luzes diurnas de série 
acendem automaticamente com a liga-
ção do motor, melhorando a visibilidade 
do veículo para os outros utentes da via.



Cores e estofos.
Estofos em tecido «Lima» pretoCores de série Cores metalizadas1

Branco Ártico (9147) 

Vermelho Amarena (3273) 

Cinzento Golfinho (7274) 

Azul Tinta (5292) 

Preto Dravita metalizado (9398) 

Vermelho Bornita metalizado (3276) 

Castanho Limonita metalizado (8566) 

Prata Brilhante metalizado (9744) 

Azul Kornelita metalizado (5581) 

O design do tecido, agradável ao toque e resistente  
à sujidade, está harmoniosamente combinado com 
o interior.

Cinzento Tenorite metalizado (7755) 

1  As cores metalizadas são opcionais. 

Equipamentos | Cores e estofos



1  Os aquecimentos dos bancos só estão disponíveis em conjunto ou apenas para o banco do condutor com o banco do acompanhante rebatível.

Equipamentos | Equipamento de série e opcional

○  Aquecimento do banco do condutor e do acompa-
nhante1. O aquecimento do banco é automaticamente 
reduzido após 5 ou 15 minutos.

○  Elevadores dos vidros elétricos à frente, com operação 
de conforto do lado do condutor. Os elevadores dos  
vidros elétricos abrem e fecham os vidros. O condutor 
apenas precisa de ativar o interruptor.

○  Elevadores dos vidros elétricos na porta de correr.  
Os vidros traseiros, ou seja os vidros laterais do pilar  
B até ao C, podem ser bloqueados pelo condutor (para  
proteção de crianças).

○  Computador de bordo. O computador de bordo mostra  
o consumo de combustível, a distância percorrida, a auto-
nomia ou a velocidade média de uma só vez.

○  Volante em pele. Volante em pele de altura regulável 
com assistência variável proporciona um maior conforto.

○  Espelhos exteriores com aquecimento e de regulação 
elétrica (com sensor de temperatura). Estes previnem 
o congelamento e o embaciamento. 

○  Sensor de luz e chuva. O sensor de luz e chuva  
ativa a iluminação e a intensidade do limpa-vidros face  
às condições de luminosidade e climatéricas.

Equipamento de série e opcional.
Conforto.

● Equipamento de série   ○ Equipamento opcional

○  Ar condicionado semiautomático. O sistema de aqueci-
mento e ventilação com ar cond. integrado proporciona 
um ambiente agradável, reduz o embaciamento e protege 
de pó, poeiras finas, pólen e gases de escape.



Equipamento de série e opcional.
Funcionalidade.

Equipamentos | Equipamento de série e opcional

○  Sistema de navegação com rádio incluído. O sistema 
com ecrã tátil integrado e rádio DAB+ está montado na 
consola central. Com Bluetooth®, ligação USB e Aux-in, 
bem como leitor de cartões micro SD. 

○  Câmara traseira. Com indicação no retrovisor interior 
permite visualizar a área traseira, auxiliando o estaciona-
mento e a manobra em espaços apertados. Para apoio, 
são apresentadas linhas de orientação.

○  Apoio de braço com compartimento de arrumação.  
O apoio de braço na consola central com um generoso 
espaço de arrumação, que permite inserir uma garrafa 
de 1,5 litros.

●  Arrumação por cima do para-brisas. A arrumação  
aberta para condutor e acompanhante por cima do  
para-brisas disponibiliza um volume total de 12,6 litros.

○  Arrumação acima da cabeça no compartimento de 
passageiros1. Três compartimentos de tamanho  
igual com um volume total de 24,4 litros oferecem uma 
possi bilidade de arrumação prática e segura. 

○  Arrumação no revestimento da(s) porta(s) de correr2. 
O revestimento interior da porta de correr proporciona 
espaço de arrumação para objetos pessoais e cria espaço 
no compartimento de passageiros.

○  Compartimentos de carga no piso do compartimento 
de passageiros3. Na traseira do compartimento de pas-
sageiros podem ser integrados 2 compartimentos de carga 
no piso. Cada uma dessas possibilidades de arrumação 
proporciona um espaço de cerca de 6,6 litros.

○  Rádio. O rádio LCD opcional dispõe de um leitor de CDs 
bem com de uma ligação USB e Aux-in. Permite telefone 
e audiostreaming Bluetooth®. 

1  Apenas em conjunto com portas de correr em ambos os lados. 2 Equipamento de série no Citan Tourer com homologação de ligeiro de passageiros (M1). Apenas em combinação com o revestimento interior de acabamento superior. 
3 Apenas possível em combinação com a alcatifa no compartimento de passageiros. 4 Apenas disponível para o Citan Tourer com homologação de veículo de mercadorias (N1). 5 Apenas disponível para o Citan Tourer Standard. ● Equipamento de série   ○ Equipamento opcional



Equipamentos | Equipamento de série e opcional

○  TEMPOMAT. O TEMPOMAT mantém a velocidade definida. 
Resultado: maior conforto de condução, menor consumo 
de combustível.

○  Mesa rebatível no encosto dos bancos do condutor  
e do acompanhante. As mesas rebatíveis com porta- 
copos, à prova de riscos, são úteis tanto para pequenos 
lanches, como para porta-objetos.

○  Banco do acompanhante rebatível4. O encosto do  
banco do acompanhante pode ser rebatido, oferecendo 
um comprimento do compartimento de carga até 2,8 m. 

●  Banco traseiro, 1.ª fila rebatível na relação de 
1/3 para 2/3, com apoios de cabeça. O banco traseiro 
rebatível na relação de 1/3 para 2/3 permite também o 
transporte de objetos volumosos.

○  Portas traseiras com abertura de 180°. Com o seu 
conceito de veículo flexível e as portas traseiras com  
abertura de 180º, o Citan Tourer permite uma grande  
liberdade de movimentos nos processos de carga e  
no trabalho.

○  Teto panorâmico. O teto panorâmico, assim como os dois 
vidros rebatíveis no tejadilho5 proporcionam uma agra-
dável sensação de espaço – graças à adaptação rápida 
do ambiente interior e ao aumento da luminosidade.

○  Alcatifa no porta-bagagens. O revestimento do piso  
do porta-bagagens protege a bagagem e proporciona 
uma impressão geral universalmente atraente.

○  Proteção de bagagem e ocupantes em forma de rede.  
A rede porta-objetos mantém objetos leves no seu devido 
lugar, melhorando a segurança no habitáculo.



Equipamentos | Equipamento de série e opcional

Equipamento de série e opcional.
Funcionalidade.

●  Porta de correr à direita com vidro de abertura em 
compasso. Porta de correr do lado direito com abertura 
confortável da porta, vidro de ventilação e degrau de 
acesso largo para um acesso fácil.

○  Porta de correr à esquerda com vidro de abertura  
em compasso3. Porta de correr do lado esquerdo com 
abertura confortável da porta, vidro de ventilação e  
degrau de acesso largo para um acesso fácil.

●  Portão traseiro vidrado1. O portão traseiro vidrado com 
aquecimento/sistema de limpa-vidros proporciona  
boas condições de visibilidade e facilita a condução em 
marcha-atrás e as manobras.

●  Sistema de aquecimento/limpa-vidros do vidro  
traseiro. Este sistema assegura uma boa visibilidade para 
trás, mesmo quando está frio, e facilita as manobras.

○  Vidros escurecidos na traseira. Vidros fortemente escu-
recidos atrás do pilar B reduzem o aquecimento do  
habitáculo. Valorização visual através de friso cromado2 
no bordo inferior do vidro traseiro.

○  Jantes de liga leve de 38,1 cm (15"). As rodas com  
jantes de liga leve valorizam visualmente o veículo.

○  Barras de tejadilho com suporte básico integrado.  
Podem ser utilizadas como porta -bagagens através da 
colocação transversal dos reforços laterais. Capacidade 
aumentada com uma mala de tejadilho.

○  Jantes de liga leve de 40,6 cm (16"). As rodas com  
jantes de liga leve valorizam visualmente o veículo.

1  Para o Citan Tourer Longo com homologação de ligeiro de passageiros (M1), as portas traseiras com vidro são de série. 2 Componente do Pack Cromado Exterior. 3 No Citan Tourer Longo, a porta de correr do lado esquerdo é de série. 4 Equipamento opcional no Citan Tourer com homologação de veículo de  
mercadorias (N1). 5 O aviso de cinto do lado do acompanhante só é de série no Citan Tourer com homologação de ligeiro de passageiros (M1). No Citan Tourer Standard com homologação de veículo de mercadorias (N1), o aviso de cinto do lado do acompanhante apenas está disponível como opção em combinação 
com o airbag lateral do lado do acompanhante. 6 As ancoragens ISOFIX são de série na homologação de ligeiro de passageiros (M1), estando disponíveis como opção na homologação de veículo de mercadorias (N1).



● Equipamento de série   ○ Equipamento opcional

Segurança.

Equipamentos | Equipamento de série e opcional

●  Programa Eletrónico de Estabilidade (ADAPTIVE ESP®). 
O ADAPTIVE ESP® apoia o condutor em situações de 
condução críticas, proporcionando uma maior segurança.

●  Airbags. O airbag do condutor é de série. No Citan Tourer 
com homologação de ligeiro de passageiros são ainda  
de série dois airbags laterais e windowbags, assim como 
o airbag do acompanhante4.

●  Aviso de cinto. O aviso de cinto lembra o condutor  
e o acompanhante5 acústica e oticamente de quão  
importante é a colocação do cinto.

●  Ancoragem ISOFIX no banco do acompanhante e 
nos bancos laterais da fila de bancos mais atrás.  
As cadeiras de criança ISOFIX podem ser colocadas 
com facilidade e rapidez através das ancoragens6.

●  Luzes diurnas e ○ faróis de nevoeiro de halogéneo. As luzes diurnas automáticas, de série, aumentam a visibilidade.  
Os faróis de halogéneo, opcionais, melhoram a visibilidade do condutor em caso de nevoeiro. O Pack Cromado Exterior 
opcional valoriza visualmente o veículo com uma grelha do radiador cromada. 

●  Sistema de pisca-alerta automático em caso de  
travagem de emergência. Aumenta a segurança ativa 
em situações de perigo.

○  Apoio de marcha-atrás. A assistência à marcha-atrás 
acústica permite realizar manobras precisas e ajuda a 
evitar danos no veículo.



Outros equipamentos de série e opcionais.
Iluminação

3.ª luz de travão ●

Luz de habitáculo no pilar D com interruptor, regulável em 3 posições ●

Pack BlueEFFICIENCY1

Função ECO «Start-Stop» ● ○1

Gestão da bateria e do alternador ● ○1

Pneus com resistência ao rolamento otimizada2 ● ○1

Sistema elétrico e rádio

Direção assistida apoiada eletricamente ●

Pré-equipamento de rádio ●

Sistema de Assistência ao Arranque ●

Aquecimento e ventilação

Ar condicionado manual ○

Filtro pólen ●

Secagem de ar para para-brisas/vidros laterais ●

Packs

Pack Cromado Exterior ○

Pack Cromado Interior3 ○

Pack Pintura
Cobertura da calha de proteção da porta de correr pintada na cor do veículo, retrovisores exteriores pintados na cor  
do veículo, friso acima do farolim pintado na cor do veículo, para-choques pintados na cor do veículo

○

Equipamentos | Equipamento de série e opcional

Segurança

Cintos de segurança de altura regulável, pré-tensores e limitadores da força do cinto para banco do condutor/
acompanhante

●

Fecho centralizado ●

Limitador da força do cinto para banco traseiro ●

Olhais de amarração no piso do compartimento de carga/habitáculo ●

Sistema de alarme ○

Espelhos

Espelho asférico (espelho retrovisor exterior) ●

Espelho retrovisor do habitáculo adicional ○

Espelho retrovisor interior ●

Outros

Arrumação entre os bancos dianteiros ●

Caixa de dupla embraiagem de 6 velocidades 6G-DCT4 ○

Fabricante de carroçarias interface/módulo especial ○

Indicador da temperatura exterior ○

Pala para o sol com bolso do lado do condutor/acompanhante ●

Porta-luvas com fechadura ○

Porta traseira5 com sistema de limpa/lava-vidros ○

Proteção solar no para-brisas atrás do espelho retrovisor interior ●

Vidros atérmicos a toda a volta ●

● Equipamento de série   ○ Equipamento opcional

1  O Pack BlueEFFICIENCY faz parte do equipamento de série para todas as motorizações Euro 6b e variantes de peso, exceto em combinação com a caixa 
de dupla embraiagem 6G-DCT. 2 Não disponível para veículos com carga útil aumentada. 3 Só disponível em combinação com volante em pele e  
porta-luvas fechado. 4 Para o motor a gasolina, disponível desde já. Para o motor Diesel disponível previsivelmente a partir do 1.º trimestre de 2017. 

5 De série para o Citan Tourer Longo com homologação de ligeiro de passageiros (M1).



Equipamentos | Acessórios originais

Acessórios originais.

Suporte básico de tejadilho standard, 2 barras transversais1. O robusto perfil quadrado forma a base para diferentes 
aplicações. Para aparafusar nos pontos de fixação existentes na calha do tejadilho.

Suporte para escada1. Para o transporte seguro de diferentes escadas no tejadilho do veículo. Apenas em conjunto com 
suporte para cargas.

Para-lamas. Protegem o fundo e os flancos do veículo contra impacto de pedras e sujidade. Disponíveis aos pares, para eixo 
dianteiro e traseiro. Pretos, de textura granulada.

Estofos. Ajuste ideal em design original: em termos de cor 
e padrão, os estofos de proteção foram concebidos de 
acordo com os bancos originais e estão disponíveis para 
quase todas as variantes de bancos. 

Tapete impermeável. Em plástico robusto e lavável para  
as maiores exigências. Design atual com áreas rebaixadas 
e rebordo elevado. Disponível em preto. Tapetes corres-
pondentes para o compartimento de passageiros estão  
disponíveis separadamente.

1 Não utilizável em conjunto com o flap de escadas.
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Assistência e serviços de financiamento

Um parceiro. Todos os serviços. 
Mercedes-Benz.

A rentabilidade e fiabilidade de um veículo comercial ligeiro Mercedes-Benz só 
poderão trazer benefícios à sua empresa. Para poder beneficiar destas vantagens ao  
longo de todo o período de utilização do veículo, oferecemos-lhe assistência e 
serviços de financiamento abrangentes com a excelente qualidade Mercedes-Benz.

Escolha entre as atrativas ofertas de locação financeira, financiamento ou aluguer. 
As nossas ofertas de seguros justos, bem como serviços de assistência  
personalizados para manutenção e reparação, completam a nossa oferta.

Prefere uma solução que resolve logo tudo? Então escolha um dos nossos grupos 
de produtos. Assim, resolve tudo de uma vez, com custos fiavelmente calculáveis, 
e pode concentrar-se totalmente no sucesso da sua empresa.

Pode descobrir mais sobre as nossas ofertas diretamente junto do seu  
Concessionário Oficial Mercedes-Benz. Este terá todo o gosto em aconselhá-lo  
de forma detalhada e personalizada.

Como posso  
proteger-me?

Mercedes-Benz 
ServiceCare

Seguro

Como posso ter mobilidade?

Como  
posso manter  
a mobilidade?

Peças originais
Mercedes-Benz

MobiloVan  
com Serviço 24h

Assistência  
Mercedes-Benz

Locação 
financeira

Financiamento Aluguer

Mercedes-Benz 
Service-Leasing

Locação  
financeira

Mercedes-Benz 
ServiceCare

Com um dos nossos muitos pacotes de serviços, os custos podem ser fiavelmente calculados para todo o período de vigência do contrato. 
Pode obter uma proposta adequada às suas necessidades junto do seu Concessionário Oficial Mercedes-Benz.

Apenas uma de inúmeras possibilidades:
Mercedes-Benz Service-Leasing

www.mercedes-benz.pt



30 Assistência e serviços de financiamento

Mobilidade – por toda a vida do veículo. 

Com a locação financeira da Mercedes-Benz Financial Services 
recebe um veículo novo configurado de acordo com as suas 
ideias e paga apenas pela sua utilização.

Com o financiamento de veículos da Mercedes-Benz Financial 
Services, conseguirá pagar o seu veículo de eleição em prestações 
constantes e com condições atrativas. 

Financiamento Locação financeira

O Aluguer Mercedes-Benz oferece-lhe soluções de mobilidade 
rápidas e feitas à medida, totalmente sem afetação de capital. 
Assim, pode resolver os picos de encomendas de forma rentável 
e flexível.

Uma prestação, tudo incluído: o Mercedes-Benz Service-Leasing 
oferece-lhe um pacote completo feito à medida, combinando as 
vantagens da nossa locação financeira com os nossos atrativos 
serviços de assistência Mercedes-Benz.

Aluguer Mercedes-BenzMercedes-Benz Service-Leasing
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Os nossos atrativos seguros com condições  
justas dão-lhe toda a segurança com a qualidade 
habitual da Mercedes-Benz.

Seguro

Globalmente protegido com pacotes de serviços 
personalizados: de serviços de manutenção e  
reparação, passando pela extensão da garantia, 
até à proteção completa, inclusive reparações  
de desgaste.

Com serviços de assistência personalizados  
para manutenção e reparação, proporcionamos 
a fiabilidade e a preservação do valor do seu 
Mercedes-Benz.

Assistência Mercedes-Benz

As peças originais Mercedes-Benz são feitas  
exatamente à medida do veículo e representam 
qualidade robusta, segurança amplamente  
testada e elevada fiabilidade.

Mercedes-Benz MobiloVan com Serviço 24h

Com a garantia de mobilidade de série MobiloVan1 
tem acesso, em toda a Europa, a uma ajuda  
rápida com a qualidade Mercedes-Benz – gratuita-
mente e por um período de até 30 anos2.

Mercedes-Benz ServiceCare Peças originais Mercedes-Benz

1 A MobiloVan é válida para veículos com primeira matrícula a partir de 01.10.2012. 2 Com manutenção regular no seu Concessionário Oficial Mercedes-Benz. 



Tourer Standard com 2.697 mm de distância entre eixos Tourer Longo com 3.081 mm de distância entre eixos

Dados técnicos.

1  Euro 6b é de série. 2 O breve aumento do binário com a tecnologia Overtorque é ativado através do kickdown. 3 Só com homologação de veículo de mercadorias (N1). 4 Na diretiva 92/21/CEE, na versão em vigor à data da impressão, o peso em vazio é definido como a massa do veículo em condição  
de condução (inclusive refrigerante, lubrificante, combustível, roda de reserva, ferramenta e condutor). Para o condutor é assumida uma massa fixa de 75 kg (68 kg + 7 kg de bagagem). 5 1.350 kg com homologação de ligeiro de passageiros (M1), 1.050 kg com homologação de veículo de mercadorias (N1). 

6  Motores CDI e motor a gasolina certificados segundo Euro 6b. 7 Capacidade do depósito cerca de 60 l. 8 Os valores indicados foram apurados segundo o método de medição estipulado [Regulamento (CE) 715/2007 na versão atualmente em vigor]. Os dados indicados não se referem a um veículo específico  
e não constituem parte integrante de uma proposta, servindo apenas para efeitos comparativos entre os diversos modelos. 9 Os valores de consumo reais dependem, entre outras coisas, do peso do veículo e dos equipamentos escolhidos. 10 Com aumento da capacidade de carga.

Peso bruto admissível em kg 1.920 1.950 1.980 2.100 2.160 2.200

Transmissão 4 x 2 (tração dianteira)

55 kW (75 CV) a 4.000 rpm | 4 cilindros | Diesel 
Euro 6b1 | 1.461 cm3 | 200 Nm a 1.750–2.500 rpm 

– 108 CDI – 108 CDI – –

66 kW (90 CV) a 4.000 rpm | 4 cilindros | Diesel 
Euro 6b1 | 1.461 cm3 | 220 Nm a 1.750–3.000 rpm 

– 109 CDI – 109 CDI 109 CDI3 109 CDI

81 kW (110 CV) a 4.000 rpm | 4 cilindros | Diesel 
Euro 6b1 | 1.461 cm3 | 260 Nm a 1.750–2.750 rpm 

– – 111 CDI 111 CDI 111 CDI3 111 CDI

84 kW (114 CV) a 4.500 rpm | 4 cilindros | Diesel
Euro 6b1 | 1.197 cm3 | 190 Nm + (15 Nm)2 a 2.000–4.000 rpm 

112 – – – – –

Peso em vazio4 em kg com peso bruto admissível 1.395 1.395 1.395 1.395 1.445–1.455 1.628–1.633

Carga útil em kg com peso bruto admissível 525 555 585 705 705–715 567–572

Peso bruto admissível com reboque em kg 2.970 3.000 3.030 3.150 3.210 3.250

Carga máxima no tejadilho em kg 
Peso rebocável com travão/sem travão em kg 

100 
1.050, 1.3505/695–725

100 
1.050/750

Volume de carga em l | Comprimento de carga máx. em mm 685–3.000 | 953–1.753 300–3.500 | 455–2.137

Diâmetro de viragem carroçaria Ø em m | roda  
dianteira exterior Ø em m

11,2 | 10,7 12,4 | 11,9

Dados técnicos, consumo de combustível e emissões de CO2 
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Motor CDI OM607 DE15LA 55 kW (75 CV)

Motor CDI OM607 DE15LA 66 kW (90 CV)

Motor CDI OM607 DE15LA 81 kW (110 CV)

Motor a gasolina M 200.71 12LA 84 kW (114 CV)

Consumo de combustível e emissões de CO2.

Para veículos com a norma de emissões Euro 6b
com Pack BlueEFFICIENCY e homologação de ligeiro de passageiros (M1) ou de veículo de mercadorias (N1)

Modelo6 Caixa
Relação  

de diferencial
Valores de emissões 

de CO2 em g/km8
Classe de  
eficiência 

Consumo de combustível em l/100 km7, 8, 9

urbano extraurbano combinado

108 CDI M5 3,733/4,21410 119–112 B–A 5,2–4,7 4,5–4,2 4,7–4,3

109 CDI M5 3,733/4,21410 123–112 B–A 5,2–4,7 4,5–4,2 4,7–4,3

111 CDI M6 4,313 119–115 A 4,9–4,8 4,3–4,2 4,5–4,4

112 M6 4,438 143–140 C 7,4–7,3 5,8–5,6 6,4–6,2

112 6G-DCT 3,950/3,889 – – – – –

Para veículos com a norma de emissões Euro 6b
sem Pack BlueEFFICIENCY e homologação de ligeiro de passageiros (M1) ou de veículo de mercadorias (N1)

Modelo6 Caixa
Relação  

de diferencial
Valores de emissões 

de CO2 em g/km8
Classe de  
eficiência 

Consumo de combustível em l/100 km7, 8, 9

urbano extraurbano combinado

108 CDI M5 3,733/4,21410 – – – – –

109 CDI M5 3,733/4,21410 – – – – –

111 CDI M6 4,313 – – – – –

112 M6 4,438 – – – – –

112 6G-DCT 3,950/3,889 144 C 7,9 5,5 6,4

Dados técnicos, consumo de combustível e emissões de CO2 

O melhor para o motor:
Óleo de motor original Mercedes-Benz

Diagramas de binário: 

Nm Binário nominal

260
240
220
200
180
160
140
120
100

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000
rpm

190 Nm + (15 Nm)2

200 Nm

260 Nm

220 Nm



O desempenho dos pneus do Citan Tourer.

Indicações segundo o regulamento 
UE 1222/2009. A identificação dos 
pneus informa sobre 3 características 
decisivas do desempenho dos pneus:

Eficiência energética
Um pneu que rola deforma-se 
e consome energia. Esta é 

uma das 5 forças de resistência que 
atuam sobre um veículo.

Aderência ao piso molhado
A identificação da aderên -
cia ao piso molhado oferece 

informações sobre um importante  
aspeto de segurança de um pneu: a 
sua aderência ao piso molhado.

Ruído de rolamento exterior
Na identificação da Comis-
são Europeia, o nível do ruído 

de rolamento exterior de um pneu é 
expresso em decibéis em combinação 
com 1, 2 ou 3 ondas sonoras.

Desempenho dos pneus

Fabricante Modelo
Tipo de 
pneus

Pneus Índice de carga
Índice de  

velocidade
Classe de 

pneus

Classe de  
eficiência  
energética

Classe de  
aderência ao 
piso molhado

Classe do  
ruído de 

rolamento 
exterior

Valor de  
medição ruído 
de rolamento 
exterior dB

Michelin ENERGY SAVER 
GRNX SI

S

195/65 R15 91 T C1 C B 70

ENERGY SAVER 
GRNX

205/55 R16 91 H C1 E B 70

Continental CEC3

S

195/65 R15 91 T C1 E E 71

Vanco Contact 2 195/65 R15 95 T C1 C C 71

CPC2e 195/65 R15 91 T C1 C B 71

Goodyear Vector 4 Season S + W 195/65 R15 91 T C1 E E 70

S = Pneus de verão
W = Pneus de inverno
S + W =Todo o ano

A segurança na condução e a poupança de combustível podem ser diretamente influenciadas pelo estilo de condução pessoal e individual. Tenha em conta as seguintes indicações: uma condução económica e preventiva  
pode reduzir claramente o seu consumo de combustível. Para melhorar a aderência ao piso molhado e a eficiência energética, a pressão dos pneus deve ser periodicamente verificada. Deve manter-se sempre a distância  
de segurança correspondente à distância de paragem.

Após o fecho da redação desta brochura poderão ter ocorrido alterações no programa de pneus ou na identificação dos pneus. Deve contactar o seu Concessionário Oficial Mercedes-Benz relativamente aos dados atualizados.



Test drive

Coloque o seu herói à prova.
Não há nada como ser o próprio a estar ao volante – pois em lado algum o Citan consegue 
ser tão convincente como na estrada. Tanto no centro das cidades, como na autoes-
trada: elevado conforto de condução e operação, conjugado com motores potentes e 
económicos e uma impressionante funcionalidade de veículo comercial ligeiro.

Testemunhe num test drive aquilo que caracteriza o Citan. O seu Concessionário Oficial 
Mercedes-Benz espera a sua visita e terá todo o gosto em agendar uma data consigo. 
Com a pesquisa de concessionários em www.mercedes-benz.pt/vans encontrará com 
grande facilidade o Concessionário Oficial Mercedes-Benz mais perto de si. Desejamos-lhe 
desde já o maior prazer no test drive do Citan.

Aceda a www.mercedes-benz.pt e consulte todas as informações.

www.mercedes-benz.pt



Descarregue a app da brochura do Citan. Experimente o herói da cidade no seu tablet  
e descubra quão robusto, flexível e económico pode ser um veículo comercial urbano.

Faça agora o scan do código QR e descarregue a app da brochura para tablets com iOS  
ou Android. 

Em relação aos dados nesta brochura: após o fecho da redação desta publicação, 07.03.2016, poderão surgir altera-
ções no produto. Ressalva-se as modificações na construção ou formato, desvios nas cores e alterações no volume  
de equipamentos por parte do construtor durante o período de fornecimento, desde que estas alterações ou desvios 
sejam admissíveis para o comprador, tendo em consideração os interesses do vendedor. Desde que o vendedor ou  
o construtor utilizem sinais ou números para referenciarem a encomenda ou o objeto encomendado, estes não poderão 
ser objeto de reclamação de direitos. As ilustrações e descrições contêm equipamentos opcionais e acessórios que  
não fazem parte das especificações de série. Alterações nas cores devem-se à técnica de impressão. Esta publicação 
poderá também apresentar modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

Esta brochura é distribuída internacionalmente. Informações sobre normas legais, jurídicas, fiscais e os seus efeitos  
aplicam-se apenas na Alemanha à data do fecho de redação desta brochura. A informação contida nesta publicação não 
constitui uma proposta ou oferta de venda, nem vincula legal ou contratualmente a Mercedes-Benz Portugal ou os  
seus Concessionários. Os dados relativos ao equipamento de série e opcional constantes neste catálogo são fornecidos  
a título meramente indicativo. Para obtenção de dados atualizados e preços específicos deve contactar a rede de  
Concessionários Oficiais Mercedes-Benz. 
www.mercedes-benz.pt

Gravação de dados técnicos no veículo: os componentes eletrónicos do veículo (p. ex. unidade de controlo do airbag, 
unidade de controlo do motor, etc.) contêm memórias para dados técnicos do veículo, tais como mensagens sobre 

Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart VAN/VMK 4720 · 1B700 · 05-05/0916

falhas de funcionamento, velocidade do veículo, força de travagem ou modo de funcionamento de sistemas de retenção e 
assistência à condução no caso de um sinistro (não existe gravação de dados de áudio e vídeo). Os dados são gravados 
de forma volátil, pontualmente como registo momentâneo, p. ex. no caso de uma mensagem de falha, por um período 
de gravação muito curto (no máximo de alguns segundos), p. ex. no caso de um acidente, ou de forma resumida, p. ex. 
para a avaliação da solicitação de um componente. Os dados gravados podem ser lidos através de interfaces no veículo 
e processados e utilizados por técnicos formados para o diagnóstico e a eliminação de eventuais falhas de funciona-
mento, ou pelo fabricante para a análise e posterior melhoria de funções do veículo. A pedido do cliente, os dados podem 
servir também de base para outros serviços adicionais opcionais. Uma transmissão dos dados a partir do veiculo, para  
o fabricante ou para terceiros, só é efetuada com base numa autorização legal (p. ex. chamada de emergência do veículo 
e-Call) ou com base num acordo contratual com o cliente, tendo em conta a lei de proteção de dados. O manual de 
operação do veículo contém informações adicionais sobre os dados armazenados no veículo; encontrará uma versão 
impressa do mesmo no veiculo.

Recolha de veículos em fim de vida. Após muitos quilómetros de condução, o seu veículo em fim de vida deverá ser 
entregue num centro de receção ou num operador de desmantelamento devidamente licenciado. A entrega num dos 
Centros pertencentes à Rede Valorcar é gratuita, nos termos e condições previstos na lei, e garante que o tratamento 
do seu veículo em fim de vida respeitará o ambiente. Mais informações sobre a reciclagem de veículos em fim de vida, 
sobre a valorização e as condições de recolha podem ser consultadas em www.mercedes-benz.pt


