
Vito Furgão e Vito 6 Lugares



O Vito. 
Quer, pode, faz.



O Vito

Quer estar sempre pronto a entrar em ação? Não consegue resistir a novos desafios? Faz 
o seu trabalho com determinação? Então, o Vito é ideal para si. Porque o Vito leva-o  
mais longe – tanto na estrada, como no sucesso da sua empresa. É tão exemplar em termos 
de rentabilidade e qualidade, como em termos de flexibilidade e segurança. Um veículo 
comercial ligeiro, feito por um verdadeiro especialista em veículos.

Com um consumo de combustível a partir de 5,7 l aos 100 km1, é mais económico do que 
nunca e contribui sustentadamente para o seu sucesso, com cada quilómetro percorrido. 
E graças aos inovadores sistemas de assistência e segurança, chegará aos seus destinos 
de uma forma ainda mais segura. Também a sua oferta de tipos de tração é única: tração 
dianteira, traseira ou integral – encontra sempre a ideal para os seus projetos.

E uma vasta rede de Concessionários Mercedes-Benz, com serviços abrangentes, 
garante a fiabilidade duradoura do seu Vito. Confie nos serviços Mercedes-Benz para 
a manutenção e reparação. São eles que melhor conhecem o seu veículo. Assim,  
o Vito será o seu parceiro mais valioso por muito tempo.

Mercedes-Benz Vans. Born to run.

1  No Vito 116 CDI com Pack BlueEFFICIENCY, 7-G TRONIC Plus e homologação de mercadorias (N1). Encontra informações detalhadas sobre os 
valores de consumo em «Dados técnicos».
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Experimente 
o seu próprio milagre económico.



Rentabilidade

Quem usa os recursos de forma económica, é sempre um parceiro bem visto pelas  
empresas. Por isso, o Vito tem tudo para, com a sua rentabilidade, tornar a sua empresa  
mais bem sucedida. Em comparação com motorizações equivalentes da série de modelos 
anterior, poupa em média 20% de combustível e, consequentemente, já pode seguir viagem 
a partir de 5,7 l aos 100 km1. Um valor que estabelece padrões. Tal como a fiabilidade  
e durabilidade típicas da Mercedes-Benz. Faz com que o seu Vito esteja a postos quando 
precisa dele. Para isso contribuem também os seus longos intervalos de manutenção de 
até 40.000 km. A excelente qualidade do produto é o melhor pressuposto para manter o 
orçamento dos custos de manutenção e reparação reduzido. Para que, mesmo passados 
muitos anos, ainda seja claro que o Vito está em forma, demos-lhe uma excelente proteção 
anticorrosiva, entre outras coisas com uma carroçaria integralmente galvanizada.

O Pack BlueEFFICIENCY2 reduz o consumo e as emissões de CO2 com as seguintes medidas:

A função ECO «Start-Stop» desliga temporariamente o motor durante as paragens

Alternador Fuel-Efficiency com rendimento melhorado

Gestão do alternador com regulação em função da carga, com a qual o alternador carrega as baterias de preferência 
durante a operação por inércia e nas travagens

1  No Vito 116 CDI com Pack BlueEFFICIENCY, 7-G TRONIC Plus e homologação de mercadorias (N1). Encontra informações detalhadas sobre os  
valores de consumo em «Dados técnicos». 2 De série no Vito 119 CDI bem como com caixa automática.



Preparado para todos  
os desafios.



Fiabilidade

Queremos que conheça o seu Vito como um parceiro estimado. Por este motivo, fazemos 
tudo para que seja uma relação longa e fiável. Entregar-lhe-emos um veículo amadurecido 
com a qualidade da Mercedes-Benz que superou com sucesso 5,5 milhões de quilómetros 
de ensaios e testes abrangentes. O Vito foi concebido para as duras exigências de um  
veículo de uso comercial. E a sua proteção anticorrosão abrangente com carroçaria inte-
gralmente galvanizada assegura que, passados muitos anos, continuará a fazer uma boa  
figura como cartão de visita da sua empresa.

Uma coisa é certa: com o Vito optará por um veículo em que pode confiar: 365 dias por 
ano, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Graças à sua enorme disponibilidade, apoiá-lo-á  
sempre em todas as suas tarefas. Pois para nós, «Mercedes-Benz Vans. Born to run.» 
não é apenas um mote, mas também uma promessa.

Preparado para todos  
os desafios.



O COLLISION PREVENTION 
ASSIST combina um alerta de 
proximidade e de colisão  
com o sistema de assistência 
à travagem BAS PRO.

O Assistente de Vento Lateral 
de série ajuda a evitar  
o desvio do veículo na faixa  
de rodagem em caso  
de rajadas de vento laterais.

O sistema de proteção preven-
tiva dos ocupantes do veículo 
PRE-SAFE® consegue detetar 
antecipadamente situações 
de condução críticas e intro-
duzir medidas de proteção  
preventivas para os ocupantes.

O Assistente de Faixa de 
Rodagem pode ajudar a evitar 
acidentes provocados pela 
saída não intencional da faixa 
de rodagem.

O Assistente de Ângulo  
Morto pode ajudar a evitar 
acidentes na mudança  
de faixa, por exemplo em  
autoestradas.

O Sistema de iluminação  
inteligente LED adapta  
a iluminação de forma variável 
às condições de lumi-
nosidade e climatéricas.

A câmara traseira mostra 
uma imagem fotorrealista da 
periferia e da direção de  
marcha por meio de linhas  
dinâmicas. 

Chegue ao seu destino. 
Com toda a segurança.



Segurança

Todos beneficiam dos sistemas de segurança e assistência exemplares do Vito: o condutor, 
os seus passageiros e até os outros utentes da via. Também a sua carga encontra no Vito  
o seu melhor transporte. De série são o Assistente de Vento Lateral, o ATTENTION ASSIST, 
airbags para condutor e acompanhante, bem como a última geração do Programa Eletró-
nico de Estabilidade ADAPTIVE ESP® a bordo. Este último considera também a carga do 
veículo na regulação da dinâmica de condução. E com o autocolante de socorro com  
código QR no pilar B, as equipas de socorro podem fazer um scan para obter diretamente 
a ficha de socorro específica para o veículo.

Um destaque é o COLLISION PREVENTION ASSIST opcional, que também controla a  
distância para o veículo que segue à frente fora das zonas urbanas e avisa no caso de 
uma possível colisão. Como opção estão disponíveis windowbags e sidebags tórax-pélvis 
para condutor e acompanhante, bem como o sistema de proteção preventiva dos ocu-
pantes PRE-SAFE®. Se quiser ampliar ainda mais o equipamento de segurança do seu Vito, 
certamente irá encontrar algo que lhe interesse entre os restantes equipamentos de  
segurança1. Todos têm uma coisa em comum: ajudam-no a chegar aos seus destinos com 
mais segurança.

O ATTENTION ASSIST pode 
aumentar a segurança de 
condução e ajudar e evitar 
episódios de microssono,  
pois reconhece sinais típicos 
de fadiga ou distração. 

Chegue ao seu destino. 
Com toda a segurança.

Pack de Assistência  
à Condução

Pack de Assistência  
de Faixa de Rodagem

COLLISION PREVENTION ASSIST • –
Assistente de Faixa de Rodagem • •
Assistente de Ângulo Morto • •

1  Ver Equipamento de série e opcional Segurança, bem como www.mercedes-benz.pt



Tão versátil
como as suas tarefas.



Chassis e conceitos de propulsão

O seu objetivo é chegar mais longe. Por isso, o Vito é o primeiro veículo comercial ligeiro 
da sua classe a ter três variantes de tração à escolha: tração dianteira, traseira e integral. 
Dependendo dos seus objetivos e dos seus trajetos: escolha o seu veículo com a tração 
mais adequada ao seu perfil de utilização e ao comporta mento de condução pretendido. 
Assim o seu Vito leva-o mais longe, onde os outros não conseguem chegar.

Durante a marcha, a caixa automática de 7 velocidades 7G-TRONIC PLUS1, disponível como 
opção, mantém o conforto de condução elevado e o consumo reduzido. Também a caixa 
de 6 velocidades de série convence com um bom equilíbrio entre agilidade e eficiência.  
Seja qual for a variante de tração que prefere: com a direção assistida eletromecânica de 
série, a afinação confortável do chassis e a suspensão independente, o Vito proporciona-lhe 
eficiência, suavidade de funcionamento e conforto de condução ao nível de um veículo 
ligeiro de passageiros.

1 Disponível para tração traseira e tração integral.

O Vito é o primeiro comercial ligeiro da sua classe que oferece três variantes de tração: tração dianteira, traseira e integral.

4 x 2 4 x 2 4 x 4

Para o vídeo online das 
três variantes de tração.



Aqui pode
desfrutar do trabalho.



Habitáculo

Vejamos os aspetos agradáveis do seu trabalho: com o seu habitáculo espaçoso, o Vito 
proporciona-lhe o melhor ambiente para trabalhar. Os bancos convencem com os seus 
robustos estofos em tecido e as suas almofadas ergonómicas são muito confortáveis nas 
viagens longas. O aquecimento dos bancos para condutor e acompanhante é um extra 
precioso, para os dias mais frios. Se precisa de lugar para 2 acompanhantes, pode enco-
mendar o banco de acompanhante opcional.

Graças à direção assistida eletromecânica e às opções TEMPOMAT, volante multifunções 
com coluna de direção ajustável e computador de bordo, ruma facilmente aos seus  
destinos. Também o ar condicionado opcional ou o ar condicionado automático ajudam 
a manter o ambiente agradável.

Os sistemas áudio disponíveis como opção proporcionam as melhores ligações e um 
bom entretenimento durante a viagem e o sistema de navegação Becker® MAP PILOT1 
também o ajuda a chegar mais rapidamente ao destino. Se quiser valorizar mais o seu 
Vito, encomende o Pack Cromado Interior, disponível como opção. E como qualquer  
atividade bem sucedida começa sempre com um bom suporte, equipámos o novo Vito 
com numerosos e práticos compartimentos de arrumação.

Equipamentos diversificados2

Volante multifunções de 3 raios com computador de bordo

Arrumações e compartimentos de carga funcionais

Ar condicionado TEMPMATIC

Sistemas de informação e comunicação como os opcionais rádios Áudio 10, Áudio 15 e o sistema de navegação  
Becker® MAP PILOT (só disponível em combinação com Áudio 15)

Banco do condutor e acompanhante com sistema de aquecimento

Coluna de direção ajustável

1  Sistema de navegação Becker® MAP PILOT só disponível em combinação com Áudio 15. 2 Parcialmente equipamento opcional.



O seu proveito: 
até mais 120 kg1 de carga.



Funcionalidade e carga

No Vito há espaço para tudo o que é preciso levar. Traduzido em números, isto significa: 
até mais 120 kg1 de carga útil em comparação com a série de modelos antecessora, com 
distribuição sobre até 3 m de comprimento do compartimento de carga2. E com uma 
carga útil máxima de 1.374 kg, ocupa um dos lugares de topo entre os veículos de 3,2 t. 
Mas não é só: com 3 comprimentos de carroçaria, 2 distâncias entre eixos, um sistema 
de fixação de carga flexível e paredes divisórias práticas, oferece muitas opções de confi-
guração individual e especialização para a sua solução de transporte profissional. 

Uma tarefa não é igual à outra. Especialmente se tiver de transportar pessoas, para além 
da carga. Para isso, o Vito 6 Lugares é, efetivamente, o veículo certo. Graças aos vidros 
na parte dianteira das paredes laterais, a entrada confortável e os bancos adaptáveis para 
até 6 pessoas, conjuga funcionalidade com conforto. E quando necessário, facilmente 
poderá desmontar o banco traseiro.

Aliás: com as suas portas de grande abertura e um acesso ao interior da área de carga 
facilitado, o Vito facilita as tarefas mais pesadas – oferecendo ainda mais conforto,  
eficiência e segurança na carga e descarga.

1  Válido para o Vito 109 CDI e Vito 111 CDI com 3.050 kg de peso máximo autorizado. 2 Válido para o Vito com carroçaria longa.



O seu volume de carga tem peso: o Vito Furgão.

O Vito Furgão não é afetado por grandes volumes de carga. É um profissional para tarefas 
exigentes e um veículo perfeito para representar empresas. A sua especialidade é a capaci-
dade de carga. Continua a acolher mais carga quando outros já não conseguem: com um 
comprimento até 3.061 mm e um volume máximo de 6,6 m3 no compartimento de carga,  
o Vito Furgão acolhe até 1.044 kg, e com aumento de carga para 3,2 t de peso máximo  
autorizado, mesmo até 1.374 kg (com tração traseira).

O Vito Furgão, com as suas grandes aberturas do compartimento de carga e o baixo bordo de 
carga, também é muito fácil de carregar. Com a porta de correr à esquerda, opcional, estão 
disponíveis três acessos ao compartimento de carga, permitindo, por exemplo, carregar até 
3 europaletes. As calhas de fixação de carga no piso do compartimento de carga e as calhas 
de amarração na parede lateral oferecem possibilidades flexíveis para fixar a carga.

● Através da grande porta de correr no lado direito, de série, é possível carregar paletes.

● Equipamento de série   ○ Equipamento opcional

Compartimento de carga | Furgão



Compartimento de carga | Furgão

○  De acordo com a necessidade de espaço, o Vito está disponível nos três  
comprimentos de veículo, compacto (de série), standard e longo. 

○  Por meio das calhas de amarração nas paredes laterais do compartimento 
de carga é possível impedir o deslizamento ou queda de cargas.

●  Para objetos especialmente compridos, a possibilidade de colocar carga  
debaixo dos bancos do condutor e do acompanhante aumenta o comprimento 
do compartimento de carga.

○  Com os numerosos sistemas de fixação é possível uma fixação segura da 
carga.

○  O piso de madeira robusto é muito resistente e facilita o carregamento,  
bem como a limpeza do compartimento de carga.

○  Opcionalmente, as portas traseiras de dois batentes podem ser abertas até 
à parede lateral e fixadas, facilitando a carga e descarga.



Oferece lugar para todos: o Vito 6 Lugares.

O Vito 6 Lugares trabalha segundo o lema «Um por todos» e convence quer como Tourer, quer 
como Furgão. Se quiser transportar pessoas e mercadorias ao mesmo tempo, encontrará no 
Vito 6 Lugares um veículo profissional rentável, versátil e fiável. 

Opcionalmente equipado com banco do acompanhante e banco de três lugares no comparti-
mento de passageiros, transporta até seis pessoas. Os vidros laterais oferecem luz e visibili-
dade ao compartimento de passageiros e um difusor de ar na área do piso proporciona uma 
temperatura agradável, tornando a viagem confortável também para os passageiros na  
primeira fila traseira.

Atrás do banco ainda há muito espaço para material e equipamento, que pode ser aproveitado 
ao máximo devido à elevada carga útil. Dependendo do comprimento do veículo, a superfície 
de carga mede até 2,63 m2 e acolhe um volume de carga até 4,1 m3. Como opção, uma parede 
divisória com vidro no pilar C mantém a sujidade e poeiras provenientes do compartimento 
de carga afastadas do compartimento de passageiros e oferece adicionalmente proteção contra 
a carga.

Quer transportar mais pessoas? Então venha conhecer o Vito Tourer. Seja como BASE, PRO ou 
SELECT – aqui há lugar sentado confortável para 9 passageiros, incluindo o condutor.

○  Como opção, o Pack Conforto para o Vito 6 Lugares valoriza o compartimento de passageiros com um revestimento  
interior e do teto de alta qualidade, com uma luz interior e punhos. 

● Equipamento de série   ○ Equipamento opcional

Compartimento de carga | Vito 6 Lugares



Compartimento de carga | Vito 6 Lugares

○  A variante longa oferece um compartimento de carga com um volume de  
até 4,1 m3. 

●  A conduta de ar quente para o compartimento de passageiros leva ar 
aquecido aos passageiros dos bancos traseiros. 

○  O revestimento interior de acabamento superior torna o compartimento de 
passageiros mais atrativo e oferece arrumações adicionais.

○  A parede divisória com vidro no pilar C protege o compartimento de  
passageiros contra a sujidade e oferece proteção adicional contra a carga.

●  Os vidros entre os pilares B e C trazem luz ao compartimento de passageiros 
e permitem ver o exterior. 

○  O banco do acompanhante com apoios de cabeça ajustáveis e cintos de  
segurança de três pontos oferece espaço para dois acompanhantes.



Vito Furgão Variantes de carga.

Vito Furgão standard sem carga. Vito Furgão compacto.

Vito Furgão standard com carga. Vito Furgão longo.

Variantes de carga



Vito 6 Lugares Variantes de carga.

Vito 6 Lugares compacto, bancos compartimento de passageiros banco de 3 lugares 1.ª fila traseira.

Vito 6 Lugares standard, banco do acompanhante, bancos compartimento de passageiros banco de 3 lugares 1.ª fila traseira. Vito 6 Lugares longo, bancos compartimento de passageiros banco de 3 lugares 1.ª fila traseira.

Vito 6 Lugares standard, banco do acompanhante, bancos compartimento de passageiros banco de 3 lugares 1.ª fila traseira 
com banco exterior rebatível.

Variantes de carga



Individualidade e soluções setoriais.

A Mercedes-Benz aposta numa estreita colaboração com os fabricantes de carroçarias e 
oferece-lhe uma grande diversidade de soluções setoriais. Através da conjugação do nosso 
know-how com a experiência e competência dos fabricantes de carroçarias, estamos em 
condições de realizar os mais diversos tipos de carroçaria com um nível de qualidade muito 
elevado – começando em veículos de estaleiro e oficinas, passando por carroçarias com 
caixas de carga fechadas, veículos fri goríficos, até veículos de polícia e ambulâncias. O seu 
Concessionário Oficial Mercedes-Benz terá todo o gosto em ajudá-lo a encontrar a carroçaria 
certa para si.

A Mercedes-Benz VanSolution abrange de forma integrada soluções de produtos de especial 
procura para vários setores, com a comprovada qualidade Mercedes-Benz. Assim tira proveito, 
não apenas de muitas soluções inteligentes e de uma experiência de muitos anos, mas  
também do fornecimento direto de fábrica: desde o aconselhamento sobre a configuração 
do veículo (incluindo as soluções para o seu setor) até à entrega, terá sempre o mesmo  
interlocutor – e máxima transparência de custos.

De fábrica, pode obter 3 soluções completas com base no Mercedes-Benz Vito:

Vito com caixa frigorífica da Kerstner

Vito com sistema de prateleiras da Sortimo

Vito com assistentes de condução

www.mercedes-benz.pt

As soluções completas não estão disponíveis em todos os países. 
Poderá obter mais informações junto do seu Concessionário Oficial Mercedes-Benz.

O Vito oferece as condições ideais para soluções setoriais personalizadas.

Soluções setoriais



www.vanpartner.com

Soluções setoriais individuais de parceiros certificados.

Para além da oferta da Mercedes-Benz VanSolution, a Mercedes-Benz, em  
colaboração com mais de 240 parceiros de remodelação certificados, no âmbito 
do programa de parceria «VanPartner by Mercedes-Benz», oferece ainda outras 
soluções de carroçaria e remodelação em negócios com duas faturas. Na plataforma 
de informação www.vanpartner.com estão disponíveis mais de 370 soluções de 
produto para os mais diversos setores.

Aproveite, como cliente, as vantagens do nosso modelo de parcerias «VanPartner 
by Mercedes-Benz». As suas vantagens em resumo:

Encontrar soluções específicas para o seu setor.
A pesquisa simples permite-lhe obter um resumo rápido e específico para o seu setor, 
sobre soluções de carroçamento e remodelação de fabricantes de carroçarias 
certificados, realizadas com base em veículos comerciais ligeiros Mercedes-Benz, 
incluindo a descrição pormenorizada do veículo e imagens, com o respetivo inter-
locutor no fabricante de carroçarias.

Carroçarias e remodelações com certificação técnica.
Todas as soluções de carroçamento e remodelação são produzidas de acordo 
com as diretivas para carroçarias ou dispõem de um certificado de não oposição.

Pesquisa de parceiros certificados.
«VanPartner by Mercedes-Benz» cumpre os elevados requisitos de qualidade,  
distribuição e serviço após-venda.

Seleção de idioma.
As informações estão disponíveis em 13 idiomas e, através do Google Maps,  
encontrará facilmente a localização de cada fabricante de carroçarias.

O «VanPartner by Mercedes-Benz» ainda não está disponível em todos os países. 
Poderá obter mais informações junto do seu Concessionário Oficial Mercedes-Benz.

Soluções setoriais

Para os seguintes setores, o «VanPartner by Mercedes-Benz» oferece soluções individuais:

 Autocaravanas e veículos recreativos

 Transporte de passageiros

 Intervenção e municipal

 Transporte refrigerado e isotérmico

 Logística de serviços de estafeta e entregas

 Indústria da construção

 Serviços e ofícios

 Mobilidade limitada

 Outros setores



Variantes de tração | Tração dianteira e traseira

Muitas possibilidades de avançar.
Tração dianteira, traseira ou integral – o Vito é o único veículo comercial ligeiro no segmento 
dos Midsize Vans, para o qual estão disponíveis 3 variantes de tração.

A tração dianteira está disponível para as motorizações básicas1 com 65 kW (88 CV) e 84 kW 
(114 CV). Outra vantagem é a tara reduzida dos veículos com tração dianteira. Dependendo 
do equipamento do veículo, pode significar um ganho de até 120 kg de carga útil2 em compa-
ração com a série de modelos anterior. Além disso, esta variante de tração convence com 
uma excelente tração com o veículo vazio.

A tração traseira é aconselhável quando são necessários mais potência e binário, por exemplo  
para cargas úteis elevadas ou para a operação com reboque. Sobretudo em combinação 
com a caixa automática 7G-TRONIC PLUS3, esta variante de tração proporciona um elevado 
conforto de condução.

1  Encontra informações detalhadas sobre os valores de consumo em «Dados técnicos». 2 Aplica-se ao Vito 109 CDI e Vito 111 CDI com 3.050 kg de 
peso bruto. 3 A caixa automática 7G-TRONIC PLUS está disponível como opção para as motorizações com 100 e 120 kW. Para a motorização com 
140 kW faz parte do equipamento de série.

Vito tração dianteira



Variantes de tração | Tração integral

Supremo. Onde quer que seja. O Vito 4 x 4.
Com a tração integral permanente 4 x 41, o Vito comporta-se melhor em estradas em más 
condições. Graças à excelente tração, aumenta a dinâmica de condução e melhora o compor-
tamento de condução. A distribuição da força pelos eixos dianteiro e traseiro é efetuada na 
relação de 45 para 55. Sobre piso escorregadio, as rodas que apresentam uma tração insufi-
ciente podem ser travadas por meio do sistema eletrónico de tração 4ETS. Ao mesmo tempo,  
o binário de tração é transmitido às rodas com boa tração.

Com o controlo de tração otimizado e muito boa estabilidade de condução, o Vito 4 x 4 trans-
porta passageiros, condutor e carga em praticamente qualquer terreno de forma segura e 
confortável. Mas também para todos os outros efeitos, o Vito 4 x 4 está otimamente adaptado 
ao seu meio ambiente – por exemplo, apresenta uma superfície de carga baixa, tornando  
assim a carga e descarga mais simples.

1  Só disponível em combinação com caixa automática 7G-TRONIC PLUS para as motorizações com 100, 120 e 140 kW.

Vito tração integral



Um comercial de hoje. Com a motorização de amanhã.
Os dois motores Diesel de 4 cilindros com injeção direta Common Rail e sobrealimentação 
são a base para a operação rentável e sustentável do Vito. O motor com 1.598 cm3 está dis-
ponível em 2 níveis de potência, o motor com 2.143 cm3, em 3. Dependendo da motoriza-
ção, está disponível a tração dianteira, traseira ou integral. Com a variante de 120 kW e o 
Pack BlueEFFICIENCY opcional é possível um consumo de 5,7 l aos 100 km1. 

A motorização mais potente com 140 kW consome, com o mesmo binário, menos cerca de 
2,5 litros aos 100 km do que uma motorização comparável da série de modelos antecessora.  
Além disso, graças à tecnologia BlueTEC, cumpre a norma de emissões Euro 6. Por meio  
do aditivo AdBlue® numa redução catalítica seletiva, os óxidos de azoto nocivos nos gases de 
escape são transformados em água e nitrogénio.

As motorizações para Vito Furgão e Vito 6 Lugares em resumo:

65 kW (88 CV), 1.598 cm3, 230 Nm, caixa manual de 6 velocidades, tração dianteira

84 kW (114 CV), 1.598 cm3, 270 Nm, caixa manual de 6 velocidades, tração dianteira

100 kW (136 CV), 2.143 cm3, 330 Nm, caixa manual de 6 velocidades, 7G-TRONIC PLUS opcional, tração traseira

120 kW (163 CV), 2.143 cm3, 380 Nm, caixa manual de 6 velocidades, 7G-TRONIC PLUS opcional, tração traseira

140 kW (190 CV), 2.143 cm3, 440 Nm, 7G-TRONIC PLUS, tração traseira

1  No Vito 116 CDI com Pack BlueEFFICIENCY, 7-G TRONIC Plus e homologação de mercadorias (N1).

O motor Diesel de 4 cilindros OM651 com 140 kW (190 CV) conjuga um desempenho de condução ágil com uma elevada 
sustentabilidade ambiental.

Variantes de tração | Motores

m SAIBA MAIS

Encontra todos os dados técnicos sobre o Vito a partir da página 40. 



Cores e estofos.

As cores de série e metalizadas1 aqui apresentadas são apenas uma pequena parte das cores disponíveis para o seu Vito. Opcionalmente, tem à sua escolha cores extra 
(cores de série) ou especiais como, por exemplo, as cores da sua empresa.

1  As cores metalizadas são equipamento opcional. 2 Disponível como opção para Vito 6 Lugares com Pack Conforto. 3 A cor de série Verde Granito estará disponível previsivelmente a partir de dezembro de 2016.

Estofos Tunja preto

Estofos em pele sintética

Cores de série

Branco Ártico Cinzento Sílex Branco Crystal Rock metalizado2

Cinzento Sílex metalizado 

Preto Obsidiana metalizado

Prata Brilhante metalizado

Castanho Dolomite metalizado

Cores metalizadas1

Os estofos atrativos em tecido Tunja preto são  
especialmente resistentes e permeáveis ao ar.

Os bancos em pele sintética preta são repelentes 
de humidade e fáceis de limpar.

Azul Marinho

Verde Granito3

Vermelho Júpiter

Azul Cavansite metalizado

Cinzento Índium metalizado

Equipamentos | Cores e estofos



Equipamentos | Equipamento de série e opcional

○  O porta-copos duplo proporciona ao condutor e ao 
acompanhante uma possibilidade de acesso cómodo 
para pousar bebidas.

○  O banco do acompanhante com apoios de cabeça  
ajustáveis e cintos de segurança de três pontos oferece 
espaço para dois acompanhantes.

○  Com o aquecimento adicional de água quente,  
o habitáculo pode ser aquecido ou ventilado antes do  
início da viagem. 

Equipamento de série e opcional.
Funcionalidade.

● Equipamento de série   ○ Equipamento opcional

○  O TEMPOMAT permite a manutenção de uma velocidade 
predefinida e apoia o condutor.

○  O volante multifunções de 3 raios com computador de 
bordo convence através de um toque agradável e elevada 
ergonomia.

○  As jantes de liga leve de 43,2 cm (17") em desenho de 
20 raios conferem ao veículo um design único e dinâmico. 

○  O Pack Espelhos inclui espelhos de antiencandeamento 
automático e espelhos exteriores eletricamente rebatíveis.

○  O Auxiliar de parqueamento ativo facilita a procura  
de um lugar de estacionamento, bem como a entrada  
e saída do lugar de estacionamento.

1  Disponível para o Vito Furgão. 2 Como opção estão também disponíveis portas traseiras com ângulo de abertura de 180°. 3 Disponível de série para o Vito 6 Lugares com homologação de ligeiro de passageiros (M1) e como opção  
para o Vito Furgão standard.



Equipamentos | Equipamento de série e opcional

○  A faixa de iluminação LED no compartimento de carga 
em cima, na traseira, ilumina bem o compartimento de 
carga e consome pouca energia.

○  A parede divisória contínua no pilar B1, com vidro,  
permite olhar para trás; além disso tem um novo contorno, 
permitindo um ajuste flexível do banco do condutor.

○  A porta de correr à esquerda cria um acesso adicional 
para o compartimento de carga, útil em condições  
apertadas.

○  Por meio das calhas de amarração nas paredes  
laterais do compartimento de carga é possível impedir 
o deslizamento ou a queda de cargas.

○  As portas traseiras de dois batentes podem ser abertas 
até à parede lateral e fixadas, facilitando a carga  
e descarga2.

○  O sistema de fixação de carga com duas calhas no piso 
do compartimento de carga permite a fixação da carga.

●  O controlo da pressão de ar nos pneus controla  
permanentemente a pressão dos pneus e alerta em caso 
de uma perda de pressão perigosa3.

○  A grelha do radiador cromada valoriza visualmente  
a frente do veículo.

Equipamento de série e opcional.
Funcionalidade.



Equipamentos | Equipamento de série e opcional

Equipamento de série e opcional.
Segurança.

● Equipamento de série   ○ Equipamento opcional

○  O Assistente de Ângulo Morto2, 3 pode ajudar  
a evitar acidentes na mudança de faixa, por exemplo  
em autoestradas.

○  O Sistema de iluminação inteligente LED adapta  
a iluminação de forma variável às condições de luminosi-
dade e climatéricas.

○  A câmara traseira mostra uma imagem fotorrealista  
da periferia e da direção de marcha por meio de linhas  
dinâmicas.

○  O COLLISION PREVENTION ASSIST1 combina um  
alerta de proximidade e de colisão com o sistema de  
assistência à travagem BAS PRO.

●  O Assistente de Vento Lateral ajuda a evitar o desvio do 
veículo na faixa de rodagem em caso de rajadas de vento 
laterais.

●  Com a ajuda de numerosos parâmetros, o ATTENTION 
ASSIST pode reconhecer sinais típicos de fadiga e alertar 
o condutor.

○  O Assistente de Faixa de Rodagem2 pode ajudar  
a evitar acidentes provocados pela saída não intencional 
da faixa de rodagem.

●  O airbag para o acompanhante pode reduzir o risco de 
lesões graves num acidente.4

1  Também faz parte do Pack de Assistência à Condução. 2 Também faz parte do Pack de Assistência de Faixa de Rodagem e de Assistência à Condução. 3 A imagem mostra um Vito Tourer. 4 A imagem mostra – apenas a título  
ilustrativo – um disparo simulado dos airbags no estado de desdobramento máximo. 5 Válido para o Vito 6 Lugares. 6 De série no Vito 119 CDI. 
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Equipamento de série e opcional.
Conforto.

○  O sensor de chuva regula automaticamente a frequência 
dos limpa-vidros, aumentando assim o conforto de  
condução.

○  O THERMOTRONIC regula automaticamente a tempera-
tura, a quantidade e a distribuição de ar para o condutor 
e o acompanhante, separadamente.

●   A direção eletromecânica, com uma direção assistida 
variável, assiste na condução, no estacionamento  
e nas manobras.

○  A caixa automática 7G-TRONIC PLUS6 convence com 
excelente conforto de mudanças e elevado potencial de 
poupança de combustível.

○  Os bancos conforto3 com opções de ajuste alargadas 
permitem um conforto sentado personalizado à frente e no 
compartimento de passageiros5.

○  O Becker® MAP PILOT amplia o Áudio 15, tornando-o um 
sistema de navegação de alta qualidade com comandos 
intuitivos, com um visor a cores de 14,7 cm (5,8").

○  O Áudio 10 oferece muitas funções valiosas de  
informação e comunicação: mãos livres e audiostreaming 
via Bluetooth®, ligação USB e Aux-in, bem como  
um alojamento para cartões de memória SD.

○  O Áudio 15 convence com um visor de 14,7 cm (5,8")  
de alta resolução em tecnologia TFT, bem como numerosas 
opções de ligação.



Outros equipamentos de série e opcionais.

Interior
 
Furgão

Vito 6 
Lugares

Banco de 2 lugares para a 1.ª fila traseira – ○

Banco de 3 lugares para a 1.ª fila traseira – ○

Inversor 12 V–230 V ○ ○

Luzes de controlo para nível do óleo, líquido de refrigeração e dos 
travões, pastilhas dos travões, falha de luzes e fecho de portas.

● ●

Olhais de amarração rebatíveis, fixamente ancorados ● ●

Parede divisória no pilar C, com vidro – ○

Parede divisória, permite arrumar carga por baixo ● –

Piso de madeira ○ ●

Porta-luvas com fecho ● ●

Tapete em veludo ○ ○

Exterior

Acionamento elétrico da porta de correr esquerda/direita ○ ○

Acoplamento de reboque cabeça esférica fixo/amovível ○ ○

Barras de tejadilho ○ ○

Carroçaria integralmente galvanizada ● ●

Jantes de liga leve de 40,6 cm (16") em desenho de 10 raios ○ ○

Jantes de liga leve de 45,7 cm (18") em desenho de 10 raios duplos ○ ○

Para-choques e peças amovíveis pintados na cor do veículo ○ ○

Porta da bagageira ● ●

Porta de correr do compartimento dos passageiros, lado direito ● ●

Retrovisores exteriores aquecidos e eletricamente ajustáveis ○ ○

Retrovisores exteriores rebatíveis eletricamente ○ ○

Sistema elétrico para tomada de reboque ○ ○

Suporte para barras de tejadilho ○ ○

Vidros elétricos, abertura compasso, comp. passageiros atrás ○ ○

Packs
 
Furgão

Vito 6 
Lugares

Pack Conforto – ○

Pack de Assistência à Condução ○ ○

Pack de Assistência de Faixa de Rodagem ○ ○

Pack Fumador ○ ○

Pack Parking ○ ○

Pack Proteção Antirroubo ○ ○

Pack Topload ○ ○

Conforto

Ar condicionado TEMPMATIC com regulação semiautomática ○ ○

Aquecimento para sistema lava-vidros ○ ○

Banco do condutor e acompanhante com sistema de aquecimento ○ ○

Fecho centralizado com comando à distância ● ●

Imobilizador elétrico ● ●

Sistema de Assistência ao Arranque ● ●

Vidros atérmicos a toda a volta ○ ○

Vidros na bagageira/porta traseira com desembaciador e sistema 
lava-vidros

○ ○

Volante ajustável em inclinação e altura ○ ○

Tecnologia

Aumento do peso bruto 3.050 kg ○ ○

Aumento do peso bruto 3.200 kg ○ ○

BlueTEC com tecnologia SCR ● ●

Caixa manual de 6 velocidades ● ●

Depósito grande ○ ○

Filtro de partículas Diesel ● ●

Indicação de intervalos de manutenção ASSYST ● ●

 
Furgão

Vito 6 
Lugares

Luz de aviso para nível da água de lavagem ○ ●

Pack BlueEFFICIENCY1 ○ ○

Tração integral permanente ○ ○

Segurança/chassis

ADAPTIVE ESP® (Programa Eletrónico de Estabilidade) em  
combinação com ABS, ASR, EBV, BAS

● ●

Cintos de segurança de três pontos ● ●

Faróis de nevoeiro de halogéneo ○ ○

Função de aviso de cinto para os bancos do condutor  
e acompanhante

● ●

Luzes de condução assistidas ○ ○

Luzes de travão adaptativas ● ●

Óticas dianteiras com luzes diurnas ● ●

Pré-tensores dos cintos para condutor e acompanhante ● ●

Sidebags tórax-pélvis para condutor e acompanhante ○ ○

Sistema eletrónico de estabilidade de reboques ESP® em  
combinação com o equipamento opcional AHK

● ●

Sistema de alarme antirroubo ○ ○

Sistema de proteção preventiva dos ocupantes PRE-SAFE® ○ ○

Terceira luz de travão ● ●

Windowbags para condutor e acompanhante ○ ○

● Equipamento de série   ○ Equipamento opcional
 

1  De série no Vito 119 CDI e para caixa automática em combinação com homologação de ligeiro  
de passageiros (M1).

Equipamentos | Equipamento de série e opcional



Equipamentos | Acessórios originais

Acessórios originais.

Caixa no piso. Em plástico robusto e lavável para as tarefas 
mais exigentes. Cobre totalmente o piso. Os bordos elevados 
e a configuração da superfície repelem a sujidade e a  
água. Marcada com inscrição «Mercedes-Benz» imponente. 

Tapetes impermeáveis. Em borracha que repele a sujidade 
e a água, protegem o piso do veículo, são resistentes  
e fáceis de limpar. Claro que em termos de forma e design  
se inserem idealmente no habitáculo. Com inscrição  
«Mercedes-Benz» gravada.

As imagens podem mostrar acessórios originais que não se encontram disponíveis em todos os países.

Suporte de escada. Grelha para o transporte seguro de escadas sobre o suporte básico. Montagem fácil e rápida. Adequado 
para todos os «suportes básicos standard» com um diâmetro de tubo transversal de 20 x 30 e 30 x 30 mm. 

Caixa frigorífica. Não se limita a refrigerar, também aquece: 
refrigera até 20 °C abaixo da temperatura ambiente, até  
um máx. de –2 °C. Comutável para função de aquecimento. 
24 litros de capacidade. Operação na ligação de 12 V  
ou através de um retificador separado na rede de 230 V. 

Para-lamas. Protegem o fundo e flanco do veículo contra 
impacto de pedras e sujidade. Disponíveis aos pares para 
eixo dianteiro e traseiro respetivamente. 

Suporte básico de tejadilho standard, rolo de carga. 
Para aparafusamento na calha do tejadilho. Até 100 kg  
de carga máxima sobre o tejadilho. Com o rolo de carga em 
borracha dura é possível empurrar cargas volumosas no  
suporte de tejadilho, sem grande esforço e sem fazer riscos.

Conjunto de esquadros elevados. As mais diversas cargas 
podem ser fixadas nos suportes básicos, protegendo-as 
contra deslize lateral.





+

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



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



Assistência e serviços de financiamento

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. 



Dados técnicos.

Peso bruto admissível em kg 2.800 3.050 3.200

Tração dianteira 4 x 2

65 kW (88 CV) a 3.800 rpm | 4 cilindros | Diesel1

Euro 6 Gr. III | 1.598 cm3 | 230 Nm a 1.500–2.000 rpm
109 CDI 109 CDI –

84 kW (114 CV) a 3.800 rpm | 4 cilindros | Diesel1

Euro 6 Gr. III | 1.598 cm3 | 270 Nm a 1.500–2.500 rpm
111 CDI 111 CDI –

Tração traseira 4 x 2

100 kW (136 CV) a 3.800 rpm | 4 cilindros | Diesel1

Euro 6 Gr. III | 2.143 cm3 | 330 Nm a 1.200–2.400 rpm
114 CDI 114 CDI 114 CDI

120 kW (163 CV) a 3.800 rpm | 4 cilindros | Diesel1

Euro 6 Gr. III | 2.143 cm3 | 380 Nm a 1.400–2.400 rpm
116 CDI 116 CDI 116 CDI

140 kW (190 CV) a 3.800 rpm | 4 cilindros | Diesel1

Euro 6 Gr. III | 2.143 cm3 | 440 Nm a 1.400–2.400 rpm
119 CDI 119 CDI 119 CDI

Tração integral 4 x 4

100 kW (136 CV) a 3.800 rpm | 4 cilindros | Diesel1

Euro 6 Gr. III | 2.143 cm3 | 330 Nm a 1.200–2.400 rpm
114 CDI 114 CDI 114 CDI

120 kW (163 CV) a 3.800 rpm | 4 cilindros | Diesel1

Euro 6 Gr. III | 2.143 cm3 | 380 Nm a 1.400–2.400 rpm
116 CDI 116 CDI 116 CDI

140 kW (190 CV) a 3.800 rpm | 4 cilindros | Diesel1

Euro 6 Gr. III | 2.143 cm3 | 440 Nm a 1.400–2.400 rpm
119 CDI 119 CDI 119 CDI

Peso em vazio2, 3 em kg para peso bruto 1.756–1.881 Tração integral: 1.921–1.931

Carga útil3 em kg para peso bruto 929–1.374 Tração integral: 879–1.269

Peso bruto admissível com reboque em kg 4.000/4.800/5.3004 4.050/4.800/5.050/5.5504 5.050/5.200/5.5504

Carga máxima sobre o tejadilho em kg | Peso rebocável com5/sem travões em kg 150 | 1.200, 2.000, 2.5006/750 150 | 1.200, 2.000, 2.5006/750 150 | 2.000, 2.5006/750

Carga – Superfície em m2 | Volume em m3 | Comprimento máx. em mm 3,97 | 5,5 | 2.586

Ø de viragem em m/Ø de viragem em m roda diant. ext. Tração dianteira: 12,9 | 12,2/Tração traseira: 11,8 | 11,1/Tração integral: 12,9 | 12,2

A até cerca de 558 
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Furgão compacto com 3.200 mm de distância entre eixos
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Legenda da tabela: as indicações relativas a peso em vazio e carga útil referem-se à caixa de velocidades de série. 
1 O filtro de partículas Diesel é equipamento de série para todos os motores Diesel. 2 Indicações de acordo com a diretiva 97/27/CE na versão em vigor à data da impressão. (com condutor 75 kg, todos os fluidos de serviço e 90% do depósito cheio). 3 Equipamentos e linhas de equipamentos podem influenciar 

Legenda das dimensões:
Todas as indicações em mm. As dimensões indicadas são valores médios. São válidas para veículos com  
equipamento básico e em estado sem carga. a) Altura do veículo em conjunto com equipamento especial  
barras de tejadilho mais 48 mm. b) Altura interior. c) Vão entre as cavas de roda. d) Largura máxima  
do compartimento de passageiros (medida ao nível do piso). e) Medida tomada ao nível do piso do veículo.

895
1.928
2.244

961

Dados técnicos | Vito Furgão



A até cerca de 558 

1.391

1.
26

1
A

1.
68

5

1.
27

0

1.
68

5

1.
27

0

1.
25

2

1.
39

2

1.
25

2

1.
39

1

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

e)

c) d)

e)895 895

Furgão standard com 3.200 mm de distância entre eixos Furgão longo com 3.430 mm de distância entre eixos

a carga útil através do aumento/da diminuição do peso em vazio. No seu Concessionário Oficial Mercedes-Benz encontra outras informações. 4 Maior peso total autorizado do veículo com reboque em combinação com acoplamento de reboque reforçado, disponível como equipamento opcional, dependendo da versão 
da cadeia cinemática. 5 Dependendo da versão da cadeia cinemática. 6 Maior peso rebocável em combinação com acoplamento de reboque reforçado, disponível como equipamento opcional, dependendo da versão da cadeia cinemática.

2.800 3.050 3.200 2.800 3.050 3.200

109 CDI 109 CDI – 109 CDI 109 CDI –

111 CDI 111 CDI – 111 CDI 111 CDI –

114 CDI 114 CDI 114 CDI 114 CDI 114 CDI 114 CDI

116 CDI 116 CDI 116 CDI 116 CDI 116 CDI 116 CDI

119 CDI 119 CDI 119 CDI 119 CDI 119 CDI 119 CDI

114 CDI 114 CDI 114 CDI 114 CDI 114 CDI 114 CDI

116 CDI 116 CDI 116 CDI 116 CDI 116 CDI 116 CDI

119 CDI 119 CDI 119 CDI 119 CDI 119 CDI 119 CDI

1.781–1.906 Tração integral: 1.946–1.956 1.806–1.931 Tração integral: 1.971–1.981

904–1.349 Tração integral: 854–1.244 879–1.324 Tração integral: 829–1.219

4.000/4.800/5.3004 4.050/4.800/5.050/5.5504 5.050/5.200/5.5504 4.000/4.800/5.3004 4.050/4.800/5.050/5.5504 5.050/5.200/5.5504

150 | 1.200, 2.000, 2.5006/750 150 | 1.200, 2.000, 2.5006/750 150 | 2.000, 2.5006/750 150 | 1.200, 2.000, 2.5006/750 150 | 1.200, 2.000, 2.5006/750 150 | 2.000, 2.5006/750

4,38 | 6,0 | 2.831 4,76 | 6,6 | 3.061

Tração dianteira: 12,9 | 12,2/Tração traseira: 11,8 | 11,1/Tração integral: 12,9 | 12,2 Tração dianteira: 13,7 | 13,0/Tração traseira: 12,5 | 11,8/Tração integral: 13,7 | 13,0

Dados técnicos | Furgão 
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Dados técnicos.

Peso bruto admissível em kg 2.800 3.050 3.200

Tração dianteira 4 x 2

65 kW (88 CV) a 3.800 rpm | 4 cilindros | Diesel1

Euro 6 Gr. III2 | 1.598 cm3 | 230 Nm a 1.500–2.000 rpm
109 CDI 109 CDI –

84 kW (114 CV) a 3.800 rpm | 4 cilindros | Diesel1

Euro 6 Gr. III2 | 1.598 cm3 | 270 Nm a 1.500–2.500 rpm
111 CDI 111 CDI –

Tração traseira 4 x 2

100 kW (136 CV) a 3.800 rpm | 4 cilindros | Diesel1

Euro 6 Gr. III2 | 2.143 cm3 | 330 Nm a 1.200–2.400 rpm
114 CDI 114 CDI 114 CDI

120 kW (163 CV) a 3.800 rpm | 4 cilindros | Diesel1

Euro 6 Gr. III2 | 2.143 cm3 | 380 Nm a 1.400–2.400 rpm
116 CDI 116 CDI 116 CDI

140 kW (190 CV) a 3.800 rpm | 4 cilindros | Diesel1

Euro 6 Gr. III2 | 2.143 cm3 | 440 Nm a 1.400–2.400 rpm
119 CDI 119 CDI 119 CDI

Tração integral 4 x 4

100 kW (136 CV) a 3.800 rpm | 4 cilindros | Diesel1

Euro 6 Gr. III2 | 2.143 cm3 | 330 Nm a 1.200–2.400 rpm
– 114 CDI 114 CDI

120 kW (163 CV) a 3.800 rpm | 4 cilindros | Diesel1

Euro 6 Gr. III2 | 2.143 cm3 | 380 Nm a 1.400–2.400 rpm
– 116 CDI 116 CDI

140 kW (190 CV) a 3.800 rpm | 4 cilindros | Diesel1

Euro 6 Gr. III2 | 2.143 cm3 | 440 Nm a 1.400–2.400 rpm
– 119 CDI 119 CDI

Peso em vazio3, 4 em kg para peso bruto 1.820–1.945 Tração integral: 1.985–1.995

Carga útil4 em kg para peso bruto 865–1.310 Tração integral: 815–1.205

Peso bruto admissível com reboque em kg 4.000/4.800/5.3005 4.050/4.800/5.050/5.5505 5.050/5.200/5.5505

Carga máxima sobre o tejadilho em kg | Peso rebocável com6/sem travões em kg 150 | 1.200, 2.000, 2.5007/750 150 | 1.200, 2.000, 2.5007/750 150 | 2.000, 2.5007/750

Carga – Superfície em m2 | Volume em m3 | Comprimento máx. em mm 1,86 | 3,1 | 2.433

Ø de viragem em m/Ø de viragem em m roda diant. ext. Tração dianteira: 12,9 | 12,2/Tração traseira: 11,8 | 11,1/Tração integral: 12,9 | 12,2

Vito 6 Lugares compacto com 3.200 mm de distância entre eixos

Legenda da tabela: as indicações relativas a peso em vazio e carga útil referem-se à caixa de velocidades de série. 
1  O filtro de partículas Diesel é equipamento de série para todos os motores Diesel. 2 O Vito 6 Lugares também está disponível com homologação de ligeiro de passageiros (M1) na norma de emissões Euro 6 Gr. I. 3 Indicações de acordo com a diretiva 97/27/CE na versão em vigor à data da impressão. (com condutor 

75 kg, todos os fluidos de serviço e 90% do depósito cheio). 4 Equipamentos e linhas de equipamentos podem influenciar a carga útil através do aumento/da diminuição do peso em vazio. No seu Concessionário Oficial Mercedes-Benz encontra outras informações. 5 Maior peso total autorizado do veículo com  

Legenda das dimensões:
Todas as indicações em mm. As dimensões indicadas são valores médios. São válidas para veículos com  
equipamento básico e em estado sem carga. a) Altura do veículo em conjunto com equipamento especial  
barras de tejadilho mais 48 mm. b) Altura interior. c) Vão entre as cavas de roda. d) Largura máxima  
do compartimento de passageiros (medida ao nível do piso). e) Medida tomada ao nível do piso do veículo.

Dados técnicos | Vito 6 Lugares
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Vito 6 Lugares standard com 3.200 mm de distância entre eixos Vito 6 Lugares longo com 3.430 mm de distância entre eixos

reboque em combinação com acoplamento de reboque reforçado, disponível como equipamento opcional, dependendo da versão da cadeia cinemática. 6 Dependendo da versão da cadeia cinemática. 7 Maior peso rebocável em combinação com acoplamento de reboque reforçado, disponível como 
equipamento opcional, dependendo da versão da cadeia cinemática.

2.800 3.050 3.200 2.800 3.050 3.200

109 CDI 109 CDI – 109 CDI 109 CDI –

111 CDI 111 CDI – 111 CDI 111 CDI –

114 CDI 114 CDI 114 CDI 114 CDI 114 CDI 114 CDI

116 CDI 116 CDI 116 CDI 116 CDI 116 CDI 116 CDI

119 CDI 119 CDI 119 CDI 119 CDI 119 CDI 119 CDI

– 114 CDI 114 CDI – 114 CDI 114 CDI

– 116 CDI 116 CDI – 116 CDI 116 CDI

– 119 CDI 119 CDI – 119 CDI 119 CDI

1.845–1.970 Tração integral: 2.010–2.020 1.870–1.995 Tração integral: 2.035–2.045

840–1.285 Tração integral: 790–1.180 815–1.260 Tração integral: 765–1.155

4.000/4.800/5.3005 4.050/4.800/5.050/5.5505 5.050/5.200/5.5505 4.000/4.800/5.3005 4.050/4.800/5.050/5.5505 5.050/5.200/5.5505

150 | 1.200, 2.000, 2.5007/750 150 | 1.200, 2.000, 2.5007/750 150 | 2.000, 2.5007/750 150 | 1.200, 2.000, 2.5007/750 150 | 1.200, 2.000, 2.5007/750 150 | 2.000, 2.5007/750

2,26 | 3,6 | 2.678 2,63 | 4,1 | 2.908

Tração dianteira: 12,9 | 12,2/Tração traseira: 11,8 | 11,1/Tração integral: 12,9 | 12,2 Tração dianteira: 13,7 | 13,0/Tração traseira: 12,5 | 11,8/Tração integral: 13,7 |13,0

Dados técnicos | Vito 6 Lugares
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Para o Vito Furgão e Vito 6 Lugares com norma de emissões  
Euro 6 Gr. III e tração dianteira 4 x 2 Valores com homologação de mercadorias

Motor
Caixa de  

velocidades
Relação de  
diferencial

Valores de emissões  
de CO2 em g/km1

Consumo de combustível em l/100 km1, 2, 3

urbano extraurbano combinado

109 CDI M6 4,187 178–162 8,3–7,7 5,9–5,3 6,8–6,2

111 CDI M6 4,187 178–162 8,3–7,7 5,9–5,3 6,8–6,2

Para o Vito Furgão e Vito 6 Lugares com norma de emissões  
Euro 6 Gr. III e tração traseira 4 x 2 sem Pack BlueEFFICIENCY Valores com homologação de mercadorias

114 CDI
M6 3,467 184–174 9,0–8,6 5,7–5,3 7,0–6,6

A7 3,267 184–174 9,0–8,6 5,9–5,5 7,0–6,6

116 CDI
M6 3,267 174–166 8,3–8,0 5,5–5,2 6,6–6,3

A7 2,933 179–168 8,8–8,4 5,8–5,4 6,8–6,4

Para o Vito Furgão e Vito 6 Lugares com norma de emissões  
Euro 6 Gr. III e tração traseira 4 x 2 com Pack BlueEFFICIENCY Valores com homologação de mercadorias

114 CDI
M6 3,467 174–162 8,4–8,0 5,5–5,1 6,6–6,2

A7 3,267 166–154 7,1–6,6 5,9–5,5 6,3–5,9

116 CDI
M6 3,267 163–254 7,7–7,4 5,3–5,0 6,2–5,9

A7 2,933 160–150 7,0–6,6 5,6–5,2 6,1–5,7

Para o Vito Furgão e Vito 6 Lugares com norma de emissões  
Euro 6 Gr. III e tração traseira 4 x 2 com Pack BlueEFFICIENCY Valores com homologação de mercadorias

119 CDI A7 2,933 160–150 7,0–6,6 5,6–5,2 6,1–5,7

Para o Vito Furgão e Vito 6 Lugares com norma de emissões  
Euro 6 Gr. III e tração integral 4 x 4 com Pack BlueEFFICIENCY Valores com homologação de mercadorias

114 CDI A7 2,933 177–169 7,7–7,3 6,2–5,8 6,7–6,4

116 CDI A7 2,933 177–169 7,7–7,3 6,2–5,8 6,7–6,4

119 CDI A7 2,933 177–169 7,7–7,3 6,2–5,8 6,7–6,4

Consumo de combustível e emissões de CO2.

Legenda da tabela:
M6 = Caixa manual de 6 velocidades ECO Gear; A7 = Caixa automática de 7 velocidades 7G-TRONIC PLUS

Consumo de combustível e emissões de CO2



rpm

Para o Vito 6 Lugares com norma de emissões  
Euro 6 Gr. I e tração dianteira 4 x 2 Valores com homologação de ligeiro de passageiros

Motor
Caixa de  

velocidades
Relação de  
diferencial 

Valores de emissões  
de CO2 em g/km1

Classe de  
eficiência

Consumo de combustível em l/100 km1, 2, 3

urbano extraurbano combinado

109 CDI M6 4,187 164–162 B 7,8–7,7 5,4–5,3 6,3–6,2

111 CDI M6 4,187 164–162 B 7,8–7,7 5,4–5,3 6,3–6,2

Para o Vito 6 Lugares com norma de emissões  
Euro 6 Gr. I e tração traseira 4 x 2 sem Pack BlueEFFICIENCY Valores com homologação de ligeiro de passageiros

114 CDI
M6 3,467 174 C–B 8,5 5,4 6,6

A7 3,267 – – – – –

116 CDI
M6 3,267 163 B 7,8 5,2 6,2

A7 2,933 – – – – –

Para o Vito 6 Lugares com norma de emissões  
Euro 6 Gr. I e tração traseira 4 x 2 com Pack BlueEFFICIENCY Valores com homologação de ligeiro de passageiros

119 CDI A7 2,933 153 A 6,7 5,3 5,8

Para o Vito 6 Lugares com norma de emissões  
Euro 6 Gr. I e tração integral 4 x 4 com Pack BlueEFFICIENCY Valores com homologação de ligeiro de passageiros

114 CDI A7 2,933 174–171 B 7,5–7,4 6,0–5,9 6,6–6,5

116 CDI A7 2,933 174–171 B 7,5–7,4 6,0–5,9 6,6–6,5

119 CDI A7 2,933 174–171 B 7,5–7,4 6,0–5,9 6,6–6,5

Motor Diesel OM622 DE16LA 65 kW (88 CV)

Motor Diesel OM622 DE16LA 84 kW (114 CV)

Motor Diesel OM651 DE22LA 100 kW (136 CV)

Motor Diesel OM651 DE22LA 120 kW (163 CV)

Motor Diesel OM651 DE22LA 140 kW (190 CV)

1  Os valores indicados foram apurados de acordo com o processo de medição 
prescrito [§ 2 n.os 5, 6, 6a Pkw-EnVKV ou nos termos da norma (CE) N.º 715/2007 
na versão atualmente em vigor]. Nota: os dados não se referem a um veículo  
específico e não fazem parte da proposta, destinando-se apenas à comparação 
dos vários modelos de veículos. As emissões de CO2, geradas pela produção e 
disponibilização do combustível ou de outras fontes de energia, não são considera-
das no apuramento das emissões de CO2 de acordo com a diretiva 1999/94/CE. 

2 Capacidade do depósito para todos os motores cerca de 57 l de série, opcionalmente 
cerca de 70 l. Conteúdo do depósito AdBlue®: 11,5 l, opcionalmente cerca de 25 l. 

3 Os valores de consumo reais dependem, entre outras coisas, do peso do veículo e 
dos equipamentos escolhidos.

 
Acessórios originais (p. ex. barras de tejadilho, porta-bicicletas, etc.) podem alterar 
características relevantes do veículo, tais como o peso e a resistência ao rolamento  
e ao ar, e influenciar, juntamente com as condições de trânsito e do tempo, os  
valores de consumo e o desempenho de condução. 

Diagramas de binário:
Nm Binário nominal

450
400
350
300
250
200
150
100

800 1.600 2.400 3.200 4.000 4.800

440 Nm

380 Nm

330 Nm

270 Nm230 Nm

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

Consumo de combustível e emissões de CO2





Test drive

Experimente.
Qualquer boa relação de trabalho começa com um período experimental. Um tempo para conhecer melhor o Vito, permitindo-lhe comprovar as suas capacidades em todas as situações.  
Viva a experiência de trabalhar com um comercial ligeiro Mercedes-Benz e descubra um veículo que, com a sua determinação, prontidão e rentabilidade, representa um bom investimento para 
qualquer empresa – desde a primeira viagem.

Com a pesquisa de concessionários em www.mercedes-benz.pt encontrará facilmente o Concessionário Oficial Mercedes-Benz mais perto de si. Desejamos-lhe desde já um excelente test drive.

www.mercedes-benz.pt



Em relação aos dados nesta brochura: Após o fecho da redação desta publicação, 19.09.2016, poderão surgir  
alterações 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 · 1B201 · 05-03/0916 Printed in Germany

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 funcionamento, 
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 veículo, 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 veículo.

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


