
B-Klass



Justify nothing
Be aldrig om ursäkt för den du är. Inte för ditt liv. Inte för din stil. Och minst av allt  
för en bil med bästa möjliga säkerhet och utmärkt komfort. Med det mest intuitiva 
 manöverkonceptet i sin klass. Och en design som är mer dynamisk än någonsin.  
Upptäck B-Klass från Mercedes-Benz.



Utpräglat sportig, ovanligt elegant eller dynamiskt modern. När det gäller exteriören hos 
B-Klass är det du som håller i taktpinnen. Välj någon av designversionerna AMG Line, 
Style Line eller Progressive Line. Och kombinera med tillval och utrustningspaket som 
gör B-Klass till just din B-Klass. En bil helt i din smak.

Här får alla vara sig själva



Imponerande flexibel  
är också körkänslan

För en sportig sättning räcker det att trycka på DYNAMIC SELECT-väljaren. När du 
behöver mer grepp kopplas fyrhjulsdriften 4MATIC (tillval) in automatiskt, medan 
två cylindrar kan stängas av automatiskt för att spara bränsle. B-Klass ger dig inte 
bara en oförglömlig körupplevelse – den anpassar sig alltid efter körsituationen.



Eleganta paneler, rena linjer och en dynamisk ”wrap around”-design bjuder dig att kliva 
in. Den moderna ratten med pekkontrollknappar och tillvalet widescreen-panel med 
intuitiv röststyrning avlastar effektivt under körning. Allt styrs med små rörelser eller med 
två små ord: Hej Mercedes!

Familjebilar är inte  
längre vad de varit 



Med förhöjda säten, utmärkt runtomsikt och extra djupa lastkanter skapar B-Klass 
en ny typ av frihet. Ett flexibelt bagagegolv och baksäten som kan fällas i tre delar ger 
både ökad flexibilitet och mer utrymme.

Välkommen in!
B-Klass har inte bara ett intuitivt manöverkoncept – det förstår dig bättre för varje 
dag. Det lägger din väg till jobbet på minnet och kan på egen hand visa en snabbare 
väg vid köer. Dessutom kan det koppla ihop flera system till komfortprogram som 
ger energi eller avkoppling.

Din personliga assistent  
är redan där



Ibland betyder säkerheten allt
B-Klass kan som tillval utrustas med körhjälpssystem som griper in med ännu 
 större precision och snabbhet. Dessa system kan automatiskt hålla avståndet, 
byta fil, köra fram i köer eller till och med nödbromsa i upp till 210 km/h så  
att du och dina medpassagerare alltid är i goda händer.



Föredömlig säkerhet med systemen  
för Mercedes-Benz Intelligent Drive
I rusningstrafik, på långa mörkerkörningar eller på okända sträckor – 
det är i just dessa stressiga situationer som din B-Klass visar sin 
 verkliga styrka. Bakom det hela står ett koncept som gör varje körning 
i en Mercedes-Benz till en stilstudie i säkerhet: Mercedes-Benz 
 Intelligent Drive Ta vara på den tid du tillbringar bakom ratten. Njut av 
stunden och tanka energi. Så når du ditt mål inte bara säkert, utan 
också utan stress.

B-Klass har inte bara ett intuitivt manöverkoncept – det förstår dig 
bättre för varje dag. Det lägger din väg till jobbet på minnet och kan 
på egen hand visa en snabbare väg vid köer. Det intelligenta multimedie-
systemet stavas MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Det lär sig 
hela tiden mer om dig och om dina personliga behov och preferenser – 
tills B-Klass nästan känner dig bättre än vad du själv gör.

MBUX  
(Mercedes-Benz User Experience)

UTRUSTNINGSHÖJDPUNKTER ANVÄNDAR- OCH INDIKERINGSKOMFORT

Widescreen-panel på instrumentbrädan med röststyrningssystem LINGUATRONIC: 
MBUX-röststyrningen gör att B-Klass hör och förstår dig utan att behöva lära sig en massa 
kommandon först. Det räcker med två ord: Hej Mercedes! Sedan är B-Klass idel öra och  
redo till allt.

Touchmanövrering: Klassiska knappar och reglage göre sig icke besvär i B-Klass. Alla funk-
tioner kan styras intuitivt med pekskärm och pekplatta som gör att du kan styra det mesta 
i bilen med ett finger – till exempel visningsstilen, panelbelysningen och infotainmentsystemet. 
Inställningarna kan även göras direkt via pekkontrollen på ratten så att du slipper ta händerna 
från ratten.

Augmented Reality-video: MBUX Augmented Reality för navigation hjälper dig att reda ut 
även de mest komplexa trafiksituationer. AR-tekniken kopplar ihop den virtuella värden med den 
verkliga. På displayen visas livebilder av bilens omgivning med grafiska navigationsanvisningar 
och trafikinformation.

Displaystilar: Förarplatsen välkomnar dig med två digitala skärmar som sömlöst smälter 
 samman i varandra. Instrumentdisplayen kan ställas in i tre olika visningsstilar, klassisk, sportig 
och diskret, beroende på sinnesstämning, resmål eller körsituation.

UTRUSTNINGSHÖJDPUNKTER KÖRHJÄLPSYSTEM

Körhjälpspaketet består av moderna säkerhets- och assistanssystem som registrerar faror 
och varnar i nödfall, eller t.o.m. kan bromsa bilen.

PRE-SAFE®-system: Den innovativa funktionen PRE-SAFE® avger ett ljud från högtalarna, 
 vilket utlöser en naturlig skyddsreflex i örat: Din hörsel stängs kortvarigt av, och skyddas 
 därmed från skadligt höga ljud vid själva kollisionen.

Vägmärkesassistent: Kameran och navigationsdata håller alltid reda på hur fort du får köra – 
och du kan vara säker på att du aldrig överskrider fartgränserna.

Äntligen dags att parkera! Kombinationen av aktiv parkeringsassistent och 360°-kamerasystem 
hjälper dig att hitta en lämplig parkeringsplats. Dessutom får du hjälp med manöverkörning 
och med att parkera och köra ut från parkeringsfickan. Du kommer att uppskatta den goda 
sikten runtom tack vare 360°-kamerasystemet som visar området runt bilen i fågelperspektiv.



En uppmärksam, koncentrerad förare är en av de viktigaste förutsättningarna för en 
 säker körning. Av den anledningen förenar ENERGIZING-paket Plus (tillval) klimatisering, 
panelbelysning, musik och sittkomfort i ett flertal olika program som ger stimulans eller 
avslappning.

MULTIBEAM LED-strålkastarna har inte enbart en nyskapande design – de lyser även 
upp körbanan bättre än konventionella strålkastare. Det gör att du kan upptäcka risker 
ännu snabbare.

ENERGIZING-paket Plus MULTIBEAM LED-strålkastare Panoramasoltak
Tillvalet panelbelysning ger ett behagligt, indirekt ljus som skapar en unik atmosfär i hela 
kupén, och kan gestaltas allt efter personlig smak och sinnesstämning. Välj mellan 
64 färgtoner och perfekt avstämda färgpaletter och ljuseffekter som ger ventilations-
munstyckena, dörrarna och instrumentpanelen en fascinerande färgsättning. B-Klass 
står alltid i rampljuset.

Upplev känslan av öppen körning nästan som i en cabriolet eller roadster – uppfriskande 
och utan luftdrag. Allt du behöver göra är att öppna panoramasoltaket steglöst. Även när 
panoramatakluckan är stängd får du in mer ljus i kupén, vilket bäddar för gott humör.

Panelbelysning med 64 färgtoner



Grundutrustning Designversion ProgressiveDesignversion Style Designversionen AMG Line
Även om du inte gör några tillval så får du väldigt mycket B-Klass redan i grundmodellen, 
som är generös så det räcker och blir över. Bakom den höga säkerhetsstandarden står 
en aktiv bromsassistent. Två praktiska fördelar är det fällbara ryggstödet bak i bilen som 
kan delas 40 : 20 : 40 liksom det höj- och sänkbara bagagegolvet.

Designversionen Progressive uppgraderar din bil avsevärt. Ett mervärde som både syns 
och känns. Den avancerade tekniken hos denna Sports Tourer i premiumklassen fascinerar 
ur alla vinklar och vrår. Dessutom ger designversionen fler attraktiva kombinationer 
interiört och exteriört – till exempel med Läderpaket och Night Package.

Med designversionen Style Line sticker din bil ut i mängden. Bilen får en ungdomlig och 
cool look, både invändigt och utvändigt. I denna designversion ingår extra detaljer såsom 
16-tums lättmetallfälgar och klädsel och dekorsömmar i trendiga färger, vilket är exklusivt 
för designversionen.

AMG Line understryker bilens dynamiskt sportiga sida både inuti och utanpå. Några 
 exklusiva kännetecken är AMG Styling och diamantgrillen med enkellamell. Det sänkta, 
dynamiskt avstämda chassit samt direktstyrningen är andra detaljer som bidrar till en 
 intensivare körupplevelse. Komplettera med sportratten i elegant nappaläder med avfasad 
nederkant så är sportkänslan garanterad.



Komfortchassi 8G-DCT
Njut av hög komfort på motorväg och skär snäva kurvor med sportig elegans. Det välavvägda komfortchassit ger dig  
allt från sportiga stötdämpare till en enastående körstabilitet. Det gör körningen säker och bäddar för massor av körglädje.

En automatväxellåda som anpassar sig efter dina önskemål. Med valet av körprogram ändras också egenskaperna hos 
dubbelkopplingsväxellådan. Den drar nytta av åtta växlar för bränslesnål körning med låga varvtal eller för imponerande 
dynamik. Eftersom nästa växel alltid är förvald accelererar bilen helt utan avbrott.

CHASSI MED ADAPTIV STÖTDÄMPNING

Vill du ha mer körglädje i kurvor eller högre komfort på långa 
 körningar? Chassit med adaptiv stötdämpning ger dig fascinerande 
möjligheter. Med DYNAMIC SELECT-vippknappen i mittkonsolen 
väljs programmet, och därmed egenskaperna, Eco, Comfort eller 
Sport. Precis som om bilen vore utrustad med två chassin.

BESTÅNDSDELAR

8-växlad dubbelkopplingsväxellåda som består av två växellådsdelar 
med vardera en koppling

8 framåtväxlar och 1 backväxel

DIRECT SELECT-växelväljare på ratten

Smidiga växelpaddlar på ratten – växla ned till vänster och växla 
upp till höger



Mått

Alla mått i millimeter. Uppgifterna på bilderna är medelvärden. De gäller för olastade bilar med grundutrustning.
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Tekniska data

Dieselmotorer

B 180 d B 200 d B 200 d 4MATIC B 220 d B 220 d 4MATIC

Cylindervolym, cm3 1.461 1950 1950 1950 1950

Effekt, kW [hk] vid v/min 85 [116] / 4.000 110 [150] / 3.400 110 [150] / 3.400 140 [190] / 3.800 140 [190] / 3.800

Acceleration 0 –100 km/h, s 10,7 8,3 8,6 7,2 7

Maxhastighet, km/h 200 219 216 234 231

Bränsleförbrukning, l/100 km
Blandad körning

4,6 - 5,3 
 

4,9 - 5,5 5,1 - 5,9 4,9 - 5,6 5,2 - 6,0

CO2-utsläpp blandad körning, g/km 120 - 140 128 - 146 134 - 156 129 - 146 136 - 158

Utsläppsklass /energiklass A+ A A A A

De angivna värdena fastslogs i enlighet med det föreskrivna mätförfarandet. Det rör sig om “WLTP-CO2-värdet” i den mening som avses i artikel 2 nr 3 genomförandeförordning (EU) 2017/1153. Värdena för bränsleförbrukning har 
beräknats utifrån dessa värden. Strömförbrukningen har fastställts utifrån förordning 683/2008/EG. Angivna värden avser inte ett enskilt fordon och är inte en del av erbjudandet, utan tjänar enbart som jämförelse mellan de olika fordon-
styperna. Samtliga utsläppsvärden gäller bil i grundversion. Högre utrustningsnivå, svensk standardutrustning, större däckdimension och högre vikt kan ge högre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Fordonsindividuella uppgifter om 
förbrukning och utsläpp finns på Konsumentverkets webbtjänst www.bilsvar.se Värdena varierar beroende på vald tillvalsutrustning och kan avvika från de slutgiltiga värdena för den beställda och levererade bilen.

Det bästa för motorn –
Mercedes-Benz Originalmotoroljor

Bensinmotorer

B 180 (aut) B 200 (aut) B 220 4MATIC B 250 B 250 4MATIC

Cylindervolym, cm3 1.332 1.332 1.991 1.991 1.991

Effekt, kW [hk] vid v/min 100 [136] / 5.500 120 [163] / 5.500 140 [190] / 5.500 - 6.100 165 [224] / 5.500 165 [224] / 5.500

Acceleration 0 –100 km/h, s 9.0 8,2 7,1 6,4 6,4

Maxhastighet, km/h 212 223 234 250 250

Bränsleförbrukning, l/100 km
Blandad körning

6,0 - 6,9 6,0 - 6,9 7,1 - 8,1 6,8 - 7,8
 

7,1 - 8,1 

CO2-utsläpp blandad körning, g/km 137 - 157 137 - 157 161 - 185 155 - 176 161 - 185

Utsläppsklass /energiklass B C (B) C C C



Daimler AG, dialog@daimler.com, 09-1219

Om uppgifterna i denna publikation: Produktförändringar kan ha ägt rum efter sista redigering 02.09.2019. Tillverkaren 
har rätt att införa konstruktions- och designändringar, avvikande färgnyanser och förändrad leveransomfattning, under 
förutsättning att dessa förändringar och avvikelser är skäliga ur ett kundperspektiv. Med reservation för eventuella feltryck. 
Återförsäljare eller tillverkare kan använda beteckningar eller sifferuppgifter för beställning eller för en beställd produkt 
utan att några anspråk kan göras utifrån detta. Bildmaterialet kan innehålla tillbehör eller tillval som inte ingår i standard-

leveransomfattningen. Denna publikation har internationell spridning. Information om lagar, rättigheter och skatter 
är dock endast giltig i Tyskland vid publikationens manusstopp. Kontakta din lokala Mercedes-Benz-återförsäljare om 
du har frågor om vilka lagar och föreskrifter som gäller i Sverige.
www.mercedes-benz.se

Mercedes-Benz är en av de samarbetspartners som har varit med ända sedan den globala stiftelsen ”Laureus Sport  
for Good Foundation” grundades år 2000. Stiftelsen är ett av de viktigaste sociala initiativen för märket Mercedes-Benz. 
Laureus Sport for Good sponsrar sociala idrottsprojekt för behövande barn och ungdomar och har som mål att  
skapa möjligheter och förmedla viktiga värderingar som lagkänsla, respekt och målmedvetenhet. Vårt ledmotiv är 
”Change the Game for Kids” och det vill vi gärna dela med dig. När du köper en Mercedes-Benz stöder du stiftelsen 
”Laureus Sport for Good”.


