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Nye X-Klasse. 
Binder sammen ulike verdener

Suveren og kraftfull tross naturkreftene. Det markante designet trekker blikkene til seg. Den er robust og 
sterk nok til at du kjører suverent i vanskelig terreng, og har så oppsiktsvekkende styling at du blir lagt 
merke til også i storbyjungelen. Dette er bilen som både er en funksjonell og trygg partner i jobbhverdagen 
og det optimale reisefølge på spontane fritidseventyr. Gled deg til en bil som forener livsområdene på 
en helt ny måte: Velkommen til X-Klasse – pickupenes Mercedes-Benz!
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X-Klasse er solid tvers igjennom. Den laster over 1000 kg og trekker en tilhenger på inntil 3500 kg. 
Til det trengs et stødig og stabilt skjelett. Derfor har vi bygd pickupen vår på en solid stigeramme av 
høykvalitetsstål. Da er det bare å laste på: verktøy, maskiner, materialer eller sports- og fritidsutstyr. 
Den robuste konstruksjonen sørger for at du ikke blir stående fast, selv langt utenfor allfarvei. Som 
tilleggsutstyr får du en teknisk beskyttelsesplate av rustfritt stål som beskytter motor, girkasse og 
eksosanlegg når du forserer hindringer i terrenget.

Sterk ryggrad
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Trosser naturkreftene
Med X-Klasse over stokk og stein: Tar hindringene på bokstavelig talt strake hjul. Hvis du skifter fra bakhjulsdrift til 
firehjulsdrift 4MATIC og aktiverer firehjulsmodusen «Low», terrengutvekslingen og den valgfrie differensialsperren på 
bakakselen, kommer du frem selv i utfordrende terreng. Bakkeklaringen på hele 202 mm – som tilleggsutstyr inntil 
222 mm – gir plass til mye terreng under kjøretøyet. Er du av den eventyrlystne typen? X-Klasse klatrer stigninger på 
inntil ca. 100 % på det riktige underlaget og er kjørestabil selv om terrenget heller inntil 49,8°. Det gir økt kjøre-
glede på offroadekspedisjoner. I lett terreng eller ved krevende kjøreforhold kan du aktivere «High», som er den andre 
firehjulsmodusen. 
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Røff utenpå. Eksklusiv inni
Premiumfølelsen – nå også i pickup: Skinninteriør i nøttebrun eller sort og det store dekorelementet på den  
horisontalt oppdelte førerplassen gir X-Klasse en eksklusiv touch. Kanskje ikke akkurat hverdagskost i en pickup? 
Her får du all den kjørekomforten du er vant til fra Mercedes-Benz, med intuitivt plasserte betjeningselementer, 
moderne multimediesystem og konnektivitetstjenestene fra Mercedes me connect. Klimaanlegget, de komfortable 
forsetene med sine mange innstillingsmuligheter og det behagelige understellet hjelper deg å holdet hodet 
kaldt på varme turer. Og når det blir trangt om plassen, beholder du oversikten takket være Parkeringspakke 
med 360°-kamera.
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Blikkfang med lasteplan
Dette er en bil som blir lagt merke til. Utseendet er umiskjennelig Mercedes-Benz, så her er det bare å regne 
med mis unnelige blikk. Den mektige fronten med Mercedes-stjernen i midten, optisk beskyttelsesplate,  
powerdomes på panseret og de markante lyktene, om ønskelig i LED-teknikk, skaper en pickup som setter 
sitt preg på omgivelsene. Den dominante stilen understrekes videre av den markante linjeføringen på  
sidene og de brede hjulhusene med lettmetallfelger opp til 19 tommer (48,3 cm). Forskjellige oppgaver krever 
forskjellig utstyr. Derfor leveres X-Klasse i tre klart definerte utstyrsversjoner, PURE, PROGRESSIVE og 
POWER, med mange individualiseringsmuligheter i tillegg.

Originaltilbehør spesialutviklet for X-Klasse, blant annet den markante stylingbøylen eller de robuste  
Side Bars1, hardtop eller hardcover, understreker bilens potente utstråling. Ingen tvil om at X-Klasse er helt 
unik i pickup-klassen.

1 Planlagt leveringsklar fra mars 2018.
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Mer gøy på jobben!
Sett deg inn, start opp, og kjenn frasparket allerede fra lave turtall. Utvidede hjulhus og brede dekk  
tar seg ikke bare godt ut. Den ekstra sporvidden gir også X-Klasse utpreget dynamiske egenskaper  
i sideret ningen. Det gjør også et spenstig oppsatt multilink hjuloppheng på bakakselen. Hver sving blir 
en fornøyelse, transport blir til kjøreglede. 
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En du kan stole på Allrounder som viser vei
Med sin gjennomtenkte funksjonalitet er utstyrsversjonen PURE forberedt på de utfor-
drende oppgavene i hverdagen. Høydepunkter som sørger for behagelig komfort, er blant 
annet klimaanlegget, Audio 20 USB med en mengde muligheter for informasjon, under-
holdning, kommunikasjon og nettilgang, samt seter med mange innstillingsmulig heter for 
føreren og passasjeren foran. På hver sidevegg på lasteplanet er det to festeringer som 
gjør det enkelt å sikre lasten. Også i mørket, takket være fire LED-lamper.

Utstyrsversjonen PROGRESSIVE er den allsidige utstyrsversjonen, like velegnet for tøff 
arbeidsinnsats som for spontane eventyr. Kjennetegnet er det høye utstyrs- og komfortnivået. 
Den dynamiske karakteren forsterkes av 17 tommers (43,2 cm) lettmetallfelger i 6-eiket 
design og av kombiinstrumentet med to rørformede rundinstrumenter og de runde luftdysene 
i silver chrome. Lastsikringsskinnene i tre vegger på lasteplanet gjør det mulig å feste  
arbeids- og sportsutstyr. Og kompasset i bakspeilet bekrefter at du er på rett vei.

X-Klasse | Utstyrsversjoner
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Utstyrsversjonen POWER er spekket med attraktivt utstyr som løfter design, komfort og 
opplevd verdi til et helt nytt nivå – for eksempel LED High Performance-lykter, KEYLESS-GO, 
elektrisk justerbare seter foran med korsryggstøtte, THERMOTRONIC klimaautomatikk og 
Audio 20 CD med touchpad. De mørklakkerte 18 tommers (45,7 cm) lettmetallfelgene  
i 6-dobbelteikedesign, den optiske beskyttelsesplaten, krompyntelistene under vinduene 
og baklykter i del-LED-teknikk gjør at POWER fremstår suveren også visuelt. 

Inntrykket av førsteklasse kvalitet fortsetter i interiøret med setetrekk i kunstskinn ARTICO/ 
mikrofiber DINAMICA og instrumentpanel og nedre vinduskanter i kunstskinn ARTICO med 
kontrastfarget dekorsøm og dekorelement i pikseloptikk, sort matt. Eksklusivt for denne 
utstyrsversjonen fås dekorelementer i flammetreoptikk, brun matt og i aluminiumoptikk 
med vertikalslip samt et skinnutstyr i nøttebrun eller sort.

Trendsetter som gjør inntrykk

X-Klasse | Utstyrsversjoner
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Infotainer Parker og manøvrer uten problemer
Multimediesystemet COMAND Online byr på det aller meste innen infotainment, naviga-
sjon og kommunikasjon. Den raske harddisknavigasjonen med høykvalitets 3D-kartvisning 
tar hensyn til Live Traffic Information (trafikkinformasjon i sanntid, landspesifikk). Dette 
gir en dynamisk navigasjon som gjør det lett å unngå kø og forkorter kjøretiden.

Knivskarpt mediedisplay, internettleser, integrert 80 GB harddisk og DVD-spiller hører også 
til utstyrsomfanget. I tillegg til den innovative betjeningen via den ergonomiske touch-
paden med velger kan multimediesystemet også styres ved hjelp av talekommandoer via 
LINGUATRONIC. Med Bilovervåking kan du til og med kontakte bilen via smarttelefonen 
for eksempel for å sjekke hvor bilen befinner seg.

Parkeringspakke med 360°-kamera gjør parkering og manøvrering på liten plass til en 
lek. Kamerabilde med sikt helt rundt og PARKTRONIC sørger for det. 360°-kameraet  
gir oversikt over området rundt bilen, også i fugleperspektiv, og viser hva som skjer under 
vinduslinjen. På den måten hjelper det føreren å oppdage hindringer ved parkering og 
manøvrering. I tillegg varsler PARKTRONIC optisk og akustisk om hindringer foran og bak 
kjøretøyet og bidrar til å unngå skader ved parkering og manøvrering.

X-Klasse | Høydepunkter



17

Kraftig bygd for hard brukEt visuelt og funksjonelt høydepunkt
Den kraftige stigerammen bøyer ikke av så lett. Profilene gjør den ekstra stabil og vrid-
ningsstiv, en fordel sammenlignet med stigerammer med U-profiler. Den stive akselen  
på bakhjulene tåler tung last og gir bedre fremkommelighet i terrenget med sin store 
fjærvandring. Men for X-Klasse er det ikke nok å være robust og ha stor lasteevne. Med 
mulitlink bakakseloppheng med spiralfjærer er det heller ikke nødvendig å gå på akkord med 
kjøreglede og kjørekomfort.

LED High Performance-lykter oppgraderer eksteriøret dag og natt med sin karakteristiske 
fakkeldesign og sørger for utmerket sikt i mørke. LED-teknikken gir et behagelig, klart lys. 
Sammenlignet med tradisjonelle halogenlykter gir dette en jevnere belysning av kjørebanen 
både med kjørelys og fjernlys. Karakteristisk for LED-teknikken er ellers lang levetid og 
svært lavt energiforbruk – til tross for større lysstyrke.

X-Klasse | Høydepunkter
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Hardtopen fås også uten takreling.

Maksimalt lastevolum Førsteklasses lastbeskyttelse
Hardtop i samme farge som bilen har en linjeføring som passer til bilens design. Den utvider 
lasterommet og beskytter lasten mot tyveri. Kvalitetsmaterialer gjør den robust og slite-
sterk og holder fuktighet og støv unna lasten. Forskjellige vindusvarianter gir lasterommet 
lys og frisk luft. Alle ruter er sotet og beskytter mot sterk varme og nysgjerrige blikk. 
Hardtopen er utstyrt med en robust innvendig kledning og har LED-belysning. Med takre-
lingen er det mulig å transportere last på opp til 150 kg på hardtopen.

Hardcoveret er lakkert i samme farge som bilen, og designet står helt i stil med resten av 
pickupen. Et «Mercedes-Benz» skrifttrekk på begge sider gir hardcoveret en visuell opp-
gradering. Funksjonelt tjener det som en sikker beskyttelse mot vær, støv og tyveri. Bygge-
materialer av høy kvalitet gjør hardcoveret svært robust og sikrer lang levetid. Det låses 
opp med en separat nøkkel og har automatisk LED-belysning som gjør det lett å finne tingene 
i mørket. Som tilleggsutstyr kan hardcoveret kombineres med stylingbøyle.

X-Klasse | Originaltilbehør

m MER INFORMASJON

om originaltilbehør får du på http://www.mercedes-benz-accessories.com/x-class  
eller hos din Mercedes-Benz forhandler.
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Side Bars fås også i sort stål.Stylingbøylen fås også i sort stål.

Ekspressivt stylingelement Karakteristisk sidedesign
Side Bars av polert rustfritt stål har 76 mm diameter og gir bilen en stilig og markant 
side design som forsterker pickupkarakteren ytterligere. I tillegg til denne visuelle oppgra-
deringen er stigtrinnene oppå gode å stå på og gir og trygg og sklisikker inn- og utstigning 
og ved lasting og lossing.

X-Klasse | Originaltilbehør

Den massive og ripefaste stylingbøylen i polert rustfritt stål passer til den markante og 
robuste pickup-designen og gir bilen et enda tøffere preg. Et «Mercedes-Benz» skrifttrekk 
understreker eksklusiviteten. Stylingbøylen er rask å montere og demontere og er lett å 
kombinere med hardcover.
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VU9 S1H1 S1G

S1H

S1B

S1FVY2

F2J F2KF2I

Setetrekk og dekor
PURE POWERPROGRESSIVE

Dekorelementer  
utstyrsversjon POWER

1 Tilleggsutstyr.

X-Klasse | Setetrekk og dekor

Setetrekk

VY2
VU9
S1F
S1H
S1G
S1B

Stoff Tunja black
Kunstskinn, black1

Stoff Posadas, black
Kunstskinn ARTICO / mikrofiber DINAMICA, black
Skinn, black1

Skinn, nut brown1

Dekorelementer utstyrsversjon POWER

F2I
F2J
F2K

Dekorelement pikseloptikk, black matt
Dekorelement aluminiumoptikk med vertikalslip1

Dekorelement flammetre, brown matt1
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9389

3142

6580

1288 92919139

5890

7259 9988

Lakk

1 Tilleggsutstyr.

Standardlakk

3142
6580
9139

Danakil red
Granite green
Chisana white

Metallic-lakk1

1288
5890
7259
9291
9389
9988

Aksinittbronse
Cavansite blue
Fjellgrå
Kabara black
Beringhvit
Diamond silver

Standardlakk Metallic-lakk1

X-Klasse | Lakkering
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Dieselmotorer

X 220 d X 220 d 4MATIC

Antall sylindere/plassering 4/R 4/R

Sylindervolum i cm3 2298 2298

Motoreffekt1 i kW (hk) ved o/min 120 (163)/3750 120 (163)/3750

Nominelt dreiemoment1 i Nm ved o/min 403/1500–2500 403/1500–2500

Manuell girkasse [automatgir] 6-trinns manuell girkasse [–] 6-trinns manuell girkasse [–]

Akselerasjon fra 0–100 km/t i  s  [automatgir] 12,5 [–] 12,9 [–]

Topphastighet ca. i km/t [automatgir] 172 [–] 170 [–]

Standard dekkdimensjon2 255/65 R17 255/65 R17 

Drivstofforbruk1, 3 i l/mil, per kjøretøylengde
I tettbebyggelse [automatgir]

På landevei [automatgir] 
Blandet kjøring [automatgir]

8,4 [–]

7,1 [–]

7,6 [–]

8,6 [–]

7,3 [–]

7,7 [–]

CO2-utslipp1 i g/km blandet kjøring [automatgir] 199 [–] 204 [–]

Lasteplan i m2 2,48 2,48

Svingdiameter i m 13,4 13,4

Egenvekt4, 5 i kg [automatgir] 2133 [–] 2213 [–]

Nyttelast5 i kg [automatgir] 1067 [–] 1037 [–]

Tillatt totalvekt i kg 3200 3250

Tilhengervekt i kg med brems/uten brems 3200/750 3500/750

Tillatt totalvekt for bil med tilhenger i kg 6130 6130

Tekniske data

1  De angitte verdiene er utregnet iht. foreskrevne måleprosedyrer (iht. forordning [EF] 715/2007 i gjeldende utgave). Merk: Opplysningene viser ikke til en enkelt bil og er ikke del av tilbudet, men fungerer kun  
som sammenligningsgrunnlag mellom forskjellige modeller. CO2-utslipp som oppstår i forbindelse med produksjon og klargjøring for bruk av drivstoff eller andre energikilder, er ikke med i beregningen  
av CO2-utslipp iht. direktiv 1999/94/EF. 2 Flere dekkdimensjoner er tilgjengelig som tilleggsutstyr. 3 Tankvolum for alle motorer er som standard ca. 73 l. Reserve ca. 10 l. Tankinnhold AdBlue®: ca. 17 l.  

Det beste for motoren:
Mercedes-Benz original motorolje

X-Klasse | Tekniske data
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X 250 d X 250 d 4MATIC 

4/R 4/R

2298 2298

140 (190)/3750 140 (190)/3750

450/1500–2500 450/1500–2500

6-trinns manuell girkasse [7-trinns automatgirkasse] – [7-trinns automatgirkasse]

10,9 [11,4] – [11,8]

184 [179] – [176]

255/65 R17 255/65 R17

8,6 [9,6]

6,8 [6,7]

7,4 [7,7]

– [9,6]

– [6,9]

– [7,9]

196 [203] – [207]

2,48 2,48

13,4 13,4

2161 [2169] – [2234]

1039 [1031] – [1016]

3200 3250

3200/750 3500/750

6130 6130

4  Verdier iht. forordning (EU) 1230/2012 i gyldig versjon ved trykking. (Med en fører, 75 kg, alle driftsvæsker og 90 % tanknivå.) 5 De virkelige forbruksverdiene er bl. a. avhengig av kjøretøyvekt og valgt utstyr. Du får mer informasjon hos din Mercedes-Benz forhandler. Originaltilbehør (f. eks. takrails, 
hardtop osv.) kan forandre relevante kjøretøyegenskaper, f.eks. vekt og trille- og luft motstand, og virke inn på forbruksverdiene og kjøreytelsene i likhet med trafikk- og værforholdene. Du finner flere tekniske data på www.mercedes-benz.no 

X-Klasse | Tekniske data
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Vedrørende opplysningene i denne brosjyren: Det kan ha forekommet produktendringer etter at det redaksjonelle 
arbeidet ble avsluttet den 20.04.2017. Vi tar forbehold om konstruksjons- eller designmessige endringer, fargeavvik 
samt endringer i standardutstyret fra produsentens side innenfor leveringstiden, i den grad endringene eller avvikene 
er akseptable for kunden og selgerens interesser er ivaretatt. Dersom selgeren eller produsenten benytter koder eller 
nummer som betegnelse på bestillingen eller den bestilte kjøpsgjenstanden, gir dette alene ikke grunnlag for rettigheter. 
Bildene i brosjyren kan også vise tilbehør og tilleggsutstyr som ikke inngår i standardutstyret. Av trykktekniske årsaker 
kan fargene avvike noe fra originalfargene. Enkelte sider kan også omfatte typer og tjenester som ikke tilbys i alle land.

Denne brosjyren er laget for internasjonal bruk og kan derfor omhandle modeller og tjenester som ikke tilbys i alle land. 
Forhør deg derfor alltid med din Mercedes-Benz forhandler for varebiler i Norge om bilens aktuelle tekniske og utstyrs-
messige status her. Vi tar forbehold om feil i den norske teksten.
www.mercedes-benz.no

Lagring av tekniske data i bilen: De elektroniske kjøretøykomponentene (som f. eks. styreenheten til kollisjonsputene, 
motorstyreenheten etc.) inneholder lagringsenheter for tekniske bildata. På disse lagringsenhetene lagres for eksempel 
meldinger om funksjonsfeil, bilens hastighet, bremsekraft eller virkemåten til passasjersikringssystemer og førerassis-

tansesystemer ved en eventuell ulykke (lyd- og videodata lagres ikke). Dataene lagres midlertidig i form av en øyeblikks-
gjengivelse, f.eks. ved en feilmelding, og i et svært kort registreringstidsrom (maks. noen få sekunder). En slik lagring 
kan for eksempel forekomme ved en ulykke eller i isolert form, f.eks. ved evaluering av belastningen på den aktuelle 
delen. De lagrede dataene kan leses av på grensesnittene i bilen, brukes av utdannede teknikere til å diagnostisere og 
utbedre eventuelle feil på bilen eller av produsenten for å analysere og forbedre bilens funksjoner ytterligere. Dersom 
kunden skulle ønske det, kan dataene også brukes som grunnlag for andre, valgfrie tjenester. Dataene i bilen kan bare 
overføres til produsenten eller til en tredjepart dersom loven tillater det (f.eks. nødhjelpssystemet eCall), eller dersom 
det er avtalt med kunden og det ikke strider mot personvernlovgivningen. Du finner nærmere informasjon om dataene 
som er lagret i bilen, i bilens instruksjonsbok. Denne finner du i trykt utgave i bilen eller online på den nasjonale  
hjem mesiden til Mercedes-Benz.

Retur av utrangert bil. Det er lenge til din nye bil skal utrangeres, men når den tid kommer, har vi sørget for at den  
blir miljøvennlig håndtert i henhold til de strengeste regler og i overensstemmelse med EUs direktiv for utrangerte biler. 
Et landsdekkende nett av returmottak og demonteringsbedrifter står parat til å ta imot din bil når den er klar for skroting. 
På den måten bidrar du til å skåne naturressursene og miljøet. Du finner mer informasjon om resirkulering og gjenbruk  
av utrangerte biler, utnyttelse og avhending samt gjeldende returbetingelser på www.autoretur.no.

Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart VAN/VMD 4970 · 2A900 · 15-00/0917


