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Den ny X-Klasse. 
En af flere verdener.

Den er så suveræn, at den trodser selv mere vanskeligt terræn, og dens markante design gør, at den  
træder frem blandt alle de andre dyr i storbyjunglen. Og den spiller rollen som funktionel og pålidelig 
partner i forbindelse med det daglige arbejde lige så overbevisende som rollen som rejseledsager  
på spontane fritidseventyr. Glæd dig til en bil, der bringer verdener sammen på en helt ny måde: 
Velkommen i X-Klassen.
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X-Klassen er helt igennem robust: Den kan laste mere end 1.000 kg og trække en anhænger på 
op til 3.500 kg. Det kræver et fast og stabilt karrosseri. Derfor er vores pickup bygget op omkring 
en solid ramme i kvalitetsstål. Du behøver altså ikke være tilbageholdende med lasten, fyld blot 
værktøj, maskiner, materialer eller sports- og fritidsudstyr på ladet. Også ved kørsel uden for veje 
med fast belægning, hjælper den  robuste bil dig med at komme suverænt frem. Som ekstraudstyr 
kan du vælge en bundbeskyttelse i rustfrit stål, der beskytter motor, gearkasse og udstødningssystem, 
når du kører over forhindringer i forbindelse med terrænkørsel. 

Det kræver en stærk rygrad  
at kunne bære mere end et ton.
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Trodser selv de sværeste udfordringer.
Når du skifter fra baghjulstræk til firehjulstrækket 4MATIC og aktiverer firehjulstrækfunktionen „Low“, terrænud-
vekslingen og differentialespærren på bagakslen (sidstnævnte er ekstraudstyr), kommer du suverænt fremad selv  
i mere vanskeligt terræn. Frihøjden på 202 mm – 222 mm som ekstraudstyr – giver god plads til terrænet under  
bilen. Hvis du skulle gå hen og blive eventyrlysten, kan du med X-Klassen forcere stigninger på op til ca. 100 %, hvis 
underlaget er til det, og den forbliver kørestabil ved krængninger på op til 49,8°. På den måde forbindes offroad- 
kørsel med en endnu større køreglæde. Ved kørsel i let terræn eller ved vanskeligere vejforhold er der mulighed for 
at aktivere den anden firehjulstrækfunktion „High“.
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Robust udenpå. Elegant indeni. 
Et eksklusivt interiør – nu også til pickups: Især med læderinteriør i nøddebrun eller sort og den store interiørliste 
i det vandret orienterede cockpit, når X-Klassen et niveau af eksklusivitet, der er helt nyt for pickups. Nyd den 
sædvanlige Mercedes-Benz komfort under kørslen med betjeningselementer placeret i vanlig Mercedes-Benz 
stil, moderne multimediesystemer og netværkstjenesterne fra Mercedes me connect. På varme ture hjælper 
kabinens klimatisering, de behagelige forsæder med mange indstillingsmuligheder og komfortundervognen dig 
med at holde hovedet koldt. Og når det bliver trangt, kan du bevare overblikket ved hjælp af Parkeringspakken 
med 360°-kamera.
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Blikfang med lastareal.
X-Klassens unikke Mercedes-Benz design vil uden tvivl tiltrække  opmærksomhed på sin vej. Den imponerende 
front med centralt placeret Mercedes-stjerne, optisk  bundbeskyttelse, powerdomes på motorhjelmen  
og et markant forlygtedesign med mulighed for at vælge LED-teknologi giver pickuppen et dominerende 
udtryk. Ligesom sidedesignets klare linjeføring og de brede hjulkasser med letmetalfælge i en størrelse  
op til 48,3 cm (19"). Lige så individuelle som dine ture er X-Klassens udstyrsmuligheder med de 3 udstyrs-
linjer PURE, PROGRESSIVE og POWER, der klart adskiller sig fra hinanden, samt en lang række individuali-
seringsmuligheder.

Originaludstyr udviklet specielt til X-Klassen, som den markante stylingbar eller de robuste sidebars1, 
hardtoppen eller hardcoveret, understreger bilens udtryksfulde karakter og gør X-Klassen til din helt 
 unikke pickup.

1  Fås formodentlig fra marts 2018.
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Fuld køreglæde forude!
Stig ind, start motoren, og mærk den fulde trækkraft allerede ved lave omdrejninger. De brede dæk og 
fælge samt den brede sporvidde ser ikke blot imponerende ud, men biddrager også til X-Klassens  
imponerende køredynamik og komfort. På samme måde som det dynamisk afstemte multihjulophæng 
på bagakslen. Således stiger forventningens glæde for hver kurve frem mod den næste, og fremdrift  
bliver til køreglæde. 
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Pålidelig rejseledsager. Retningsvisende allroundtalent.
Med sin gennemtænkte funktionalitet er udstyrslinjen PURE forberedt til hverdagens 
 udfordrende opgaver. Til udstyrshøjdepunkterne for behagelig komfort hører klimaanlæg 
og Audio 20 USB med en lang række informations-, underholdnings-, kommunikations- 
og tilslutningsmuligheder samt sæder til fører og passager med flere indstillingsmuligheder. 
Og 2 fastsurringsringe på hver af lastområdets sidevægge gør det lettere at sikre lasten – 
også i mørke takket være belysningen med 4 LED-pærer.

Med sin alsidighed er udstyrslinjen PROGRESSIVE lige så godt udrustet til krævende 
arbejdsopgaver som til spontane eventyr, og den markerer sig med sit høje udstyrs-  
og komfortniveau. Den dynamiske karakter understøttes af de 43,2 cm (17") store letme-
talfælge i 6-egers design og i kabinen af kombiinstrumentet med 2 rørformede runde 
 instrumenter og luftindtagsdyser i sølvkrom. Lastforankringsskinnerne på lastområdets  
3 vægge gør det muligt at fastgøre arbejds- eller sportsudstyr. Og kompasset i bakspejlet 
 viser, at retningen stemmer.

X-Klasse | Udstyrslinjer
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Med sit attraktive udstyr hæver udstyrslinjen POWER design, komfort og kvalitets-
fornemmelse til et helt nyt niveau – f.eks. takket være LED High Performance-forlygterne, 
KEYLESS-GO, elektrisk indstillelige sæder foran med lændestøtte, klimaautomatikken 
THERMOTRONIC og Audio 20 CD med touchpad. De mørkt lakerede letmetalfælge på 
45,7 cm (18") i dobbelt 6-egers design, den optiske bundbeskyttelse og sidebeklæd-
ningslisterne i krom samt baglygterne delvist i LED-teknik gør udstyrslinjen POWER til en 
suveræn oplevelse også rent visuelt. 

Det førsteklasses indtryk fortsætter i kabinen med indtrækket i kunstlæder ARTICO/ 
mikrofiber DINAMICA samt instrumentpanelet og sidebeklædningerne i kunstlæder ARTICO 
med kontrastsyning og interiørlisten i matsort pixeldesign. Eksklusivt til denne udstyrs-
linje fås interiørlister i matbrunt design med træårer og i aluminiumsdesign med længde- 
slibning samt læderinteriør i nøddebrun eller sort.

Imponerende POWER. Sætter nye standarder for interiøret.

X-Klasse | Udstyrslinjer
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Infotainmentkunstner. Parkering og manøvrering uden problemer.
Multimediesystemet COMAND Online lader nærmest ikke noget tilbage at ønske, når det 
kommer til infotainment, navigation og kommunikation i bilen. Den hurtige harddisknavigation 
med den flotte topografiske 3D-kortvisning tager højde for Live Traffic Information (trafik-
oplysninger i realtid, afhængigt af det pågældende land) og giver således mulighed for dyna-
misk destinationsstyring, som kan hjælpe med at køre uden om kødannelse og reducere 
køretiderne.

Et brillant mediedisplay, en internetbrowser, en integreret harddisk på 80 GB og et dvd-
drev indgår ligeledes i udstyret. Ud over den innovative betjening via den ergonomiske 
touchpad med controller kan multimediesystemet også betjenes ved hjælp af stemme-
kommandoer med LINGUATRONIC. Bilovervågning giver endda mulighed for at oprette 
fjernforbindelse til bilen ved hjælp af din smartphone og f.eks. indhente oplysninger om 
bilens aktuelle position.

Parkeringspakken med 360°-kamera hjælper i stort omfang føreren med at finde en  
parkeringsplads, parkere på den og forlade den igen samt manøvrere bilen. Dette sker ved 
hjælp af et kamerabillede med udsigt til alle sider og PARKTRONIC. 360°-kameraet gør 
området umiddelbart bag bilen synligt – også i fugleperspektiv og under rudelinjen. Det 
hjælper med at registrere forhindringer i forbindelse med parkering og manøvrering.  
Desuden advarer PARKTRONIC både optisk og akustisk om forhindringer foran og bag 
bilen, så der ikke opstår skader på bilen ved parkering og manøvrering.

X-Klasse | Højdepunkter
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Robust bygget til vanskelige opgaver.Visuelt og funktionelt.
Den robuste stigeramme er ikke sådan lige at bringe ud af fatning. Dens profiler gør den 
særligt stabil og vridningsstiv – en fordel sammenlignet med stigerammer med U-profiler. 
Den stærke aksel på baghjulene kan også bære tung last og forbedrer traktionen i terræn 
med sin store forskydning. Men X-Klassen nøjes ikke med at være robust og belastnings-
stærk. Takket være multihjulophænget på bagakslen med skruefjedre kommer køreglæde 
og kørekomfort heller ikke til kort.

LED High Performance-forlygterne opgraderer eksteriøret både om dagen og om natten 
med deres typiske fakkeldesign og sørger for et suverænt udsyn i mørke. LED-teknikken 
giver et behageligt klart lys. Sammenlignet med almindelige halogenforlygter opnås der 
en mere ensartet belysning af vejbanen såvel med kørelyset som med fjernlyset. Desuden 
er LED-teknikken kendetegnet ved en lang levetid og et meget lavt energiforbrug – på 
trods af den større lysstyrke.

X-Klasse | Højdepunkter
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Hardtoppen fås også uden tagræling.

Maksimal lastkapacitet. Førsteklasses lastbeskyttelse.
Hardtoppen, der er lakeret i bilens farve, passer perfekt til bilens design med sin linje-
føring. Den udvider lastrummet og beskytter lasten mod tyveri. Takket være kvalitets-
materialer er den robust og har en lang levetid, og så beskytter den lasten mod fugt og 
støv. Forskellige rudevarianter forsyner lastrummet med lys og frisk luft. Alle ruder er 
mørktonede og beskytter mod varme og nysgerrige blikke. Hardtoppen er udstyret med 
en robust indvendig beklædning samt LED-belysning. Takket være tagrælingen kan der 
transporteres last på hardtoppen på op til 150 kg.

Med sin formgivning og lakeringen i bilens farve passer hardcoveret perfekt til pickuppens 
design. Et „Mercedes-Benz“ logo på begge sider opgraderer hardcoveret rent visuelt. 
Hardcoveret fungerer som en effektiv beskyttelse mod vind og vejr, støv og tyveri. Takket 
være forarbejdningen i kvalitetsmaterialer er hardcoveret både meget robust og har  
en lang  levetid. Det låses op med en separat nøgle og er udstyret med automatisk LED- 
belysning – på den måde er det hurtigt og nemt at finde lasten selv i mørke. Som ekstra-
udstyr kan hardcoveret kombineres med en stylingbar.

X-Klasse | Originaltilbehør

m YDERLIGERE OPLYSNINGER

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

Udtryksfuldt stylingelement. Markant sidedesign.
De to sidebars i poleret rustfrit stål har en rørdiameter på 76 mm og giver bilen et stylet 
og markant sidedesign, som forstærker pickup-udtrykket yderligere. Ud over denne optiske 
opgradering gør trinfladerne på de to sidebars det mere sikkert at stige ind og ud og 
også at læsse og aflæsse uden at glide.

X-Klasse | Originaltilbehør

Den massive og ridsefaste stylingbar i poleret rustfrit stål passer til det markante og 
robuste pickup-design og giver bilen et endnu mere progressivt udtryk. Et „Mercedes-Benz“ 
logo understreger eksklusiviteten yderligere. Stylingbaren er hurtig at montere og afmon-
tere igen og passer rigtig godt sammen med hardcoveret.
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VU9 S1H1 S1G

S1H

S1B

S1FVY2

F2J F2KF2I

Indtræk og interiørlister.
Udstyrslinjen PURE Udstyrslinjen POWERUdstyrslinjen PROGRESSIVE

Interiørlister  
udstyrslinjen POWER

1 Ekstraudstyr.

X-Klasse | Indtræk og interiørlister

Indtræk

VY2
VU9
S1F
S1H
S1G
S1B

Stof Tunja sort
Kunstlæder sort1

Stof Posadas sort
Kunstlæder ARTICO/mikrofiber DINAMICA sort
Læder sort1

Læder nøddebrun1

Interiørlister udstyrslinjen POWER

F2I
F2J
F2K

Interiørliste i pixeldesign, matsort
Interiørliste i aluminiumsdesign med længdeslibning1

Interiørliste i matbrunt design med træårer1
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9389

3142

6580

1288 92919139

5890

7259 9988

Lakeringer.

1 Ekstraudstyr.

Standardlak

3142
6580
9139

Danakilrød
Granitgrøn
Chisanahvid

Metallak1

1288
5890
7259
9291
9389
9988

Axinitbronze 
Cavansitblå
Klippegrå 
Kabarasort
Beringhvid
Diamantsølv

Standardlak Metallak1

X-Klasse | Lakeringer
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Tekniske data.

1  De angivne værdier er beregnet iht. den foreskrevne målemetode (iht. forordning (EF) nr. 715/2007 i den aktuelt gældende udgave). Bemærk: Oplysningerne gælder ikke for en bestemt bil og er ikke at  
betragte som indhold i et tilbud, men er alene beregnet til sammenligning mellem forskellige biltyper. CO2-emission, der opstår i forbindelse med produktionen og distributionen af brændstoffet eller andre 
energikilder, medregnes ikke i forbindelse med beregningen af CO2-emissionen iht. direktivet 1999/94/EF. 2 Andre dækstørrelser kan bestilles som ekstraudstyr. 3 Tankindholdet for alle motorer er som 

Det bedste til motoren:
Mercedes-Benz original motorolie

X-Klasse | Tekniske data

 Dieselmotorer

X 220 d X 220 d 4MATIC

Antal cylindre/placering 4/R 4/R

Totalvolumen i cm3 2.298 2.298

Nominel ydelse1 i kW (hk) ved o/min 120 (163)/3.750 120 (163)/3.750

Nominelt drejningsmoment1 i Nm ved o/min 403/1.500–2.500 403/1.500–2.500

Manuel gearkasse [automatgearkasse] 6-trins manuel gearkasse [–] 6-trins manuel gearkasse [–]

Acceleration fra 0–100 km / t. i sek. [automatgearkasse] 12,5 [–] 12,9 [–]

Tophastighed ca. i km /t. [automatgearkasse] 172 [–] 170 [–]

Standarddæk2 255/65 R17 255/65 R17 

Brændstofforbrug1, 3 i km/l, afhængigt af bilens længde
Bykørsel [automatgearkasse]

Landevejskørsel [automatgearkasse] 
Blandet kørsel [automatgearkasse]

13 [–]

13,9 [–]

13,5 [–]

12,3 [–]

13,7 [–]

13,2 [–]

CO2-emission1 i g/km ved blandet kørsel [automatgearkasse] 195 [–] 200 [–]

Lastareal lad i m2 2,48 2,48

Vendekredsdiameter i m 13,4 13,4

Egenvægt4, 5 i kg [automatgearkasse] 2.133 [–] 2.213 [–]

Last5 i kg [automatgearkasse] 1.067 [–] 1.037 [–]

Tilladt totalvægt i kg 3.200 3.250

Anhængerlast i kg med bremse/uden bremse 3.200/750 3.500/750

Tilladt samlet vogntogsvægt i kg 6.130 6.130
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standard ca. 73 l. Reserve ca. 10 l. Tankindhold AdBlue®: ca. 17 l. 4 Angivelser iht. forordning (EU) 1230/2012 i den ved trykningen gældende udgave. (Med fører, 75 kg, alle drivmidler og 90 % fyldt tank.) 5 De faktiske forbrugsværdier er bl.a. afhængige af bilens vægt og af det valgte udstyr. Du kan  
få yderligere information hos din Mercedes-Benz forhandler. Originaltilbehør (f.eks. tagræling, hardtop osv.) kan påvirke relevante egenskaber for bilen, f.eks. vægten og/eller rulle- og luftmodstanden, og sammen med trafik- og vejrmæssige forhold influere på bilens forbrugs- og ydelsesmæssige værdier.  
Du finder yderligere tekniske data på www.mercedes-benz.dk

X-Klasse | Tekniske data

X 250 d X 250 d 4MATIC

4/R 4/R

2.298 2.298

140 (190)/3.750 140 (190)/3.750

450/1.500–2.500 450/1.500–2.500

6-trins manuel gearkasse [7-trins automatgearkasse] – [7-trins automatgearkasse]

10,9 [11,4] – [11,8]

184 [179] – [176]

255/65 R17 255/65 R17

12,7 [10,4]

14,5 [14,9]

13,7 [13]

– [10,4]

– [14,5]

– [12,7]

192 [203] – [207]

2,48 2,48

13,4 13,4

2.161 [2.169] – [2.234]

1.039 [1.031] – [1.016]

3.200 3.250

3.200/750 3.500/750

6.130 6.130
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Bemærk følgende angående oplysningerne i denne brochure: Efter redaktionens afslutning, den 20.04.2017, kan 
der være foretaget ændringer på produktet. Der tages derfor forbehold for konstruktions- eller formændringer, afvigelser 
i farvetoner og ændringer i leveringsomfanget fra producentens side, i det omfang det med rimelighed kan forlanges  
af køber at acceptere disse ændringer eller afvigelser under hensyntagen til sælgers interesser. Såfremt sælgeren eller 
producenten bruger symboler eller numre til at betegne en bestilling eller den bestilte genstand med, kan der ikke  
udledes nogen rettigheder alene heraf. Illustrationerne og beskrivelserne kan indeholde tilbehør og ekstraudstyr, som 
ikke er omfattet af det almindelige standardudstyr ved levering. Der kan forekomme farveafvigelser, som skyldes  
tryktekniske faktorer. Denne brochure kan ligeledes omtale typer og serviceydelser, som ikke tilbydes i bestemte lande.

Brochuren anvendes internationalt. Udsagn, der vedrører lov-, rets- og skattemæssige bestemmelser og konsekvenser, 
gælder imidlertid kun for Forbundsrepublikken Tyskland på tidspunktet for redaktionens afslutning. Kontakt derfor din 
Mercedes-Benz forhandler for at få oplysninger om lokale love og bestemmelser.
www.mercedes-benz.dk

Lagring af tekniske data i bilen: Elektroniske bilkomponenter (for eksempel airbagstyreenhed, motorstyreenhed osv.) 
indeholder et datalager til tekniske bildata som for eksempel meldinger i tilfælde af funktionsfejl, bilens hastighed, 
bremsetryk eller sikkerheds- samt køreassistentsystemers funktionsmåde i tilfælde af en ulykkeshændelse (audio- og 

videodata lagres ikke). Dataene lagres midlertidigt, på ad hoc-basis, f.eks. i tilfælde af en fejlmeddelelse, i et meget 
kortvarigt optagelsestidsrum (maksimalt nogle få sekunder), for eksempel i tilfælde af en ulykke eller i sammenfattet 
form, for eksempel med henblik på vurdering af belastningen på den pågældende komponent. De lagrede data kan  
aflæses via grænseflader i bilen, af uddannede teknikere med henblik på diagnose og afhjælpning af eventuelle funktions-
fejl eller bearbejdes og anvendes af producenten med henblik på analyse og yderligere forbedring af bilfunktioner. Efter 
kundens ønske kan data også anvendes til yderligere tilvalg af tjenesteydelser. Dataoverførslen fra bilen til producenten 
eller tredjepart sker principielt udelukkende på grundlag af lovmæssig tilladelse hertil (for eksempel nødopkalds-
funktionen eCall) eller på grundlag af aftaler, hvor der gives samtykke hertil, med kunden under hensyntagen til data-
beskyttelseslovgivningen. Yderligere oplysninger om lagrede data i bilen finder du i bilens instruktionsbog. Den findes 
i en trykt version i bilen eller online på den nationale Mercedes-Benz hjemmeside.

Bortskaffelsesordning. Vi tager gerne din X-Klasse tilbage igen med henblik på miljøvenlig genanvendelse i henhold 
til bortskaffelsesdirektivet fra Den Europæiske Union (EU) – men der er længe til endnu. For at gøre bortskaffelsen  
så enkel som muligt står et net af genbrugsstationer og skrotningsfirmaer til din rådighed. Her er du velkommen til at 
aflevere din bil uden omkostninger. På den måde yder du et værdifuldt bidrag til at sørge for genbrug af brugte dele  
og komponenter og til at passe på vores ressourcer. Du kan læse mere om genbrug af udrangerede biler, genvinding 
og betingelserne for bortskaffelsesordningen på den nationale Mercedes-Benz hjemmeside.

Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart VAN/VMD 4970 · 2A900 · 08-00/0917


