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O Mercedes-Benz CITAN  
Confortável, robusto e de alta qualidade 
O equipamento de alta qualidade no interior do Citan é tão inconfundível como o exterior do veículo. 
Conquista o alto padrão típico da Mercedes Benz e demonstra a sua estreita relação com outros veí-
culos Mercedes-Benz, em muitos aspetos. Estofos, tecidos e materiais, por exemplo, são consistentes 
com a qualidade alcançada no Mercedes Benz Vito. 
Tanto o condutor como os restantes acompanhantes dispõem de bancos com um estofamento confor-
tável, desenvolvidos em exclusivo para o Citan.  
A forma dos encostos, em particular, seguindo a linha ergonómica do corpo, proporcionam apoio late-
ral, traduzindo uma sensação de conforto e de segurança elevados. A cobertura dos assentos em 
tecido é amiga da pele humana e respirável, para além de ser fácil de limpar e resiliente, uma carac-
terística que é, uma vez mais, típica da marca. 

O Mercedes-Benz Citan equipa um motor diesel “common rail” 
de 1.461 cc., disponível em três níveis de potência:  

75 cv (108CDI), 90 cv (109 CDI) e 110 
cv (111 CDI). As duas primeiras 
variantes dispõem de uma caixa 
manual de cinco velocidades e a últi-
ma de seis. Este último modelo é 
equipado com tecnologia Blue Effi-
ciency, e inclui função “Eco start/
stop”, a qual desliga o motor sempre 
que o veículo se encontra em ponto 
morto e a velocidade é inferior a 4 
km/h. O motor volta a ligar mal o veí-
culo volte a rolar ou o condutor colo-
que o pé no pedal de embraiagem. O 
consumo anunciado para o Citan 108 
CDI Blue Efficiency e 109 CDI Blue 
Efficiency é de 4,3 l/100 km. 
O equipamento de série inclui sistema 
de antibloqueio das rodas, distribuição 

eletrónica da força de travagem, assistência hidráulica à trava-
gem e auxiliar de arranque em subida.  
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A. Altura interior à entrada do portão traseiro 1,40 m 
B. Altura máxima no interior * 1,37 m 
C. Comprimento máximo para cadeira de rodas 2,19 m 
D. Comprimento máximo para cadeira de rodas 1,37 m 
E. Comprimento da Rampa de acesso  1,20 m 
F. Largura da Rampa de Acesso 0,85 m 
G.  Largura standard da Cadeira de Rodas 0.68 m 
  Capacidade do tanque de combustível 45 Lt 
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Transporte de 5 passageiros + 1 passageiro em Cadeira de 

Rodas, incluindo o condutor. Opcionalmente 3 + 1 passageiro 
em cadeira de rodas. 

Desfrute de um veículo totalmente acessível ! 

As cadeiras de rodas, incluindo as elétricas, tendem a crescer em volume. Para atender a essa 

necessidade, o Mercedes-Benz CITAN pode ser dotado de acessibilidade traseira direta para a 
esmagadora maioria das cadeiras de rodas do mercado, podendo nela transportar um passageiro 

portador de deficiência em total conforto e segurança.  

Dotado de uma preparação simples, eficiente e muito fiável, o acesso do passageiro em cadeira de 

rodas ao interior da viatura é feito pela porta traseira e por uma rampa rebatível manualmente.  

Com o passageiro em cadeira de rodas instalado, importa fixar a cadeira de rodas através de 4 

cintos especiais, retráteis, dois deles com bloqueio elétrico, e depois aplicar o cinto especial de 

segurança, de três pontos, ao passageiro que nela viaja.  

Uma viagem segura e agradável. 

Explore a sensação de viajar sem incómodos ou transtornos e estacionar em qualquer lugar para 
dar um passeio.  

Com amplo espaço de armazenagem de objetos e equipamentos de lazer, prepare-se para uma 

longa viagem, num veículo seguro, confortável e acessível.  
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