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Stronger than rock
Vi drar efter andan. Framför oss reser sig ett bergsmassiv med branta klippväggar. Det skymmer 
sikten, men hindrar inte den fortsatta färden. Nya G-Klass flyger fram i terrängen, smälter in  
i omgivningen, blir ett med naturen. Den betvingar ödemarken, spränger fram i öknen, försätter 
berg. Nu bättre än någonsin förr.



Ändlösa vidder
Det är som om naturen stått modell för den inbjudande, generösa interiören hos  
nya G-Klass. Men så garanterar bilen också ett under av komfort även på de mest  
ogästvänliga platser. Det nya kupékonceptet gör G-Klass föredömligt inbjudande  
och bekväm för alla i bilen. Även interiördesignen har tagit ett kvantsprång framåt.  
Den som älskar frihet och unik design kommer få sitt lystmäte här.



Stronger than the spirit of time
För cirka 40 år sedan skapades G-Klass unika DNA. Ikoniska detaljer som då liksom än i dag uppfyller 
specifika funktioner och som ger G-Klass dess unika utseende. Du hittar dem även i nya G-Klass: 
det markanta dörrhandtaget och det karakteristiska ljudet när man stänger dörren, den robusta 
skyddsplåten, det maffiga reservhjulet på bakdörren, de säregna körriktningsvisarna och det  
i terräng så oumbärliga handtaget på instrumentpanelen på passagerarsidan. Det är dessa extra-
ordinära detaljer som tillsammans med den kantiga sihuetten ger terrängbilen dess helt unika  
utseende. Som gör G-Klass till G-Klass.



Vissa principer 
håller vi stenhårt på

Efter knappt 40 år var det dags att genomlysa bilen i detalj. Vi började med handtaget på instrumentpanelen – det fick 
vara kvar. Utöver att det är oumbärligt i terräng bidrar det i hög grad till interiörens karakteristiska design. Det är en  
av byggstenarna i G-Klass unika DNA – liksom reservhjulet, dörrhandtagen och körriktningsvisarna som alla är ikoniska 
detaljer som under generationer präglat G-Klass uppenbarelse. Även den iögonfallande knappsatsen med reglagen  
för de tre differentialspärrarna har lämnats orörd. I övrigt har vi vridit och vänt på det mesta. Interiördesignen har ändrats  
i grunden och tagits till en ny nivå – den högsta. Designspråket och proportionerna lämnar ingen i ovisshet att det här  
är G-Klass: det är kaxigt, det är kantigt, det är ikoniskt.



Stronger than asphalt
Det mullrar dovt. Marken skälver. Luften vibrerar. Sedan viker nya G-Klass runt hörnet. Den  
uttrycksfulla exteriören drar alltid blickar till sig. Det omedelbara budskapet är: Här kommer jag! 
Vid sidan av allfarvägen är G-Klass ouppnåelig av hävd. Men även i stan är den en stor talang  
med enastående köregenskaper. Mitt i all kraft briljerar nya G-Klass även med en avsevärt 
förbättrad åkkomfort på asfalt. Den är kung i vildmarken – och i storstadsdjungeln.



En evig klassiker
G-Klass har inga gränser. Inte ens i kupén. Visserligen har bilens yttre knappt förändrats, men invändigt har nya G-Klass 
ändrats i grunden, vilket ger mer plats för de åkande. Stolar i ny design med klädsel i finaste nappa Exklusiv AMG  
med rombdesign ger en ombonad känsla, och massagefunktionen ger avslappning, i metropolen såväl som på äventyr  
långt från civilisationen.



En kärleksförklaring 
till hantverket

Den som någon gång besökt staden Graz förstår vår passion för hantverk. 
Sedan snart 40 år byggs G-Klass enligt just denna princip och det generösa 
modellutbudet kräver än i dag en manuell tillverkningsprocess. Oavsett om 
de hör hemma på utsidan eller i bilens interiör, konstrueras många detaljer 
hos nya G-Klass för hand med stor dedikation. Så skapas ett mästerverk.

En legend dör aldrig. 
Här föds den

Här vid berget Schöckl utanför Graz testas G-Klass i terräng. Bara den som klarar 
testerna belönas med Schöckl-emblemet för sina extraordinära terrängegenskaper. 



Över stock och sten 
med en knapptryckning

I tuff terräng är det bara styrka och uthållighet som gäller. Här duger det inte att tveka och vända om. Här krävs det karaktär. Och karaktärsstyrkan sitter i ryggraden.  
I G-Klass utgörs den sedan tidernas begynnelse av en extremt robust stegram. Nya G-Klass är starkare än de flesta och vet alltid var den ska placera kraften. I terräng  
förekommer det ofta att endast ett av hjulen har tillräckligt grepp mot underlaget. Då ser de tre spärrarna på centrum-, bak- och framaxeldifferentialen till att drivmomentet 
fördelas precis dit där det bäst behövs. Med terrängreduktionsväxeln anpassas växellådans växlingsområden till terrängkörning och uppförsbackar.



Lika överlägsen på landsväg
som i terräng

När man erövrat världen är det dags att ge sig ut på autostradan. Även det är nya G-Klass 
kall. Chassit med adaptiv stötdämpning höjer åkkomforten och körkänslan, på asfalt lika väl 
som i terräng. Den nya direktstyrningen ger föraren en mer direkt styrrespons, bilen har 
gjorts avsevärt mer smidig och lättmanövrerad och den nya individuella hjulupphängningen 
förbättrar prestandan på belagda vägar. Nya G-Klass lyder minsta kommando och har en  
styrning som är ett under av precision. 



Exteriört krompaket AMG Line

Night Package AMG Night Package

Den här terrängjuvelen kan knappast prydas på ett 
bättre sätt än med Rostfritt stål och krom. Exteriört krom-
paketet består av högklassiga fotsteg på sidan, reserv-
hjulslock i rostfritt stål, belysta instegslister i rostfritt stål, 
lastkantsskydd bak i Rostfritt stål och krom samt skydds-
plåt med svarta inlägg med ränder – och gör G-Klass till 
en klart glänsande stjärna.

Sport de luxe med hörn och kanter: Utrustning som glans-
svarvade AMG lättmetallfälgar, skyddsplåt med inlägg  
i borstad aluminiumoptik och skärmbreddare ger legenden 
en uppenbart sportigare framtoning. Även interiört går 
den sportiga elegansen igen i ratten, AMG golvmattorna 
och de röda detaljerna. Den dynamiska looken fulländas 
av sportavgassystemet och två extra paneler i högblankt 
krom på stötfångarna fram och bak.

En tidlös klassiker som G-Klass överbryggar gränslandet 
mellan dag och natt. Det lyckas den extra väl med tack 
vare den spektakulära designen hos Night Package, som 
bygger vidare på AMG Line. De svarta designdetaljerna 
gör exteriören extra sportig och uttrycksfull. Utrustnings-
paketets stora hjul i exklusiv design samt mörktonade 
strålkastare, blinkers och bakljus framhäver bilens sportiga 
karaktär ytterligare såväl natt som dag.

Det finns en anledning till varför de flesta rovdjur är aktiva på 
natten. Ett flertal svarta detaljer såsom mörktonade rutor 
och strålkastare skapar sportiga kontraster i exteriören hos 
AMG Night Package. De stora, svarta fälgarna i exklusiv 
design betonar bilens sportiga och uttrycksfulla karaktär och 
gör G-Klass till en respektingivande syn. Inte bara på natten.



Exklusiv interiör
Denna klassiska terrängbil besöker platser som de flesta bara ser på bild. Nya G-Klass 
har en längtan efter att äntra det outforskade. Denna strävan efter att gå sin  
egen väg speglas även i nya G-Klass designversion Exklusiv interiör. I den individuella 
utrustningen ingår bland annat läderklädd instrumentpanel samt exklusiva färgkom-
binationer, fler dekorationssömmar och högklassig nappaklädsel i kupén. Inom ramen 
för designo manufaktur finns tvåfärgade stolar som höjer personligheten hos Interiör  
Exklusiv ytterligare ett par snäpp.

Exklusiv interiör Plus
Högklassigt hantverk som ger ett extra plus för en personlig bil – Exklusiv interiör 
Plus. Den eleganta utrustningen designo manufaktur skänker en känsla av lyx åt  
interiören. Allt från instrumentpanelen och stolarna till dörrarna är klädda i nappa  
i högsta kvalitet. Interiören lockar med bland annat genomgående färgtema  
i macchiatobeige/espressobrunt. En annan designmässig höjdpunkt utgörs av romb-
mönstret på stolarna, dörrspeglarna inklusive bakdörren och mittkonsolens sidor.



En illustration av offroadvärdena
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Värdena avser G 500 med grundutrustning samt i körklart skick enligt EU. 
Bränsleförbrukning G 500 stadstrafik/landsväg/blandad körning: 14,1/10,8/12,1 l/100 km, CO2-utsläpp blandad körning: 276 g/km.



Tekniska data

Det bästa för motorn – 
Mercedes-Benz Originalmotoroljor

Bensinmotorer Dieselmotor

G 500 G 63 G 350 d G 400 d

Motortyp/antal cylindrar V8 V8 R6 R6

Cylindervolym, cm3 3.982 3.982 2.925 2.925

Effekt, kW (hk) vid v/min 310 [422] / 5.250 - 5.500 430 [585] / 6.000 210 [286] / 3.400 - 4.600 243 [330] / 3.400 - 4.600

Vridmoment, Nm vid v/min 610 / 2.000 - 4.750 850 / 2.500 - 3.500 600 / 1.200 - 3.200 700 / 1.200 - 3.200

Kompression 10,5 : 1 8,6 : 1 15,5 : 1 15,5 : 1

Växellåda 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC

Acceleration 0–100 km/h, s 5.9 4.5 7.4 6.4

Maxhastighet, km/h 210 220 199 210

Däck/hjul fram, bak 265/60 R18, 265/60 R18 275/50 R20, 275/50 R20 265/60 R18, 265/60 R18 265/60 R18, 265/60 R18

Bränsle Bensin, 95-oktan Bensin, 98-oktan Diesel Diesel

Bränsleförbrukning, l/100 km
Blandad körning

14,9 16,7 11,1 11.0 - 11,1 

CO2-utsläpp, blandad körning, g/km 340 342 290 289 - 290 

Utsläppsklass/energiklass E E E D

Tankvolym/varav reserv, l 100/12,0 100/12,0 100/12,0 100/12,0

Vänddiameter, m 13,6 13,51 13,6 13,6

Vikt i körklart skick5/lastkapacitet, kg 2.429/721 2.560/640 2.451/699 2.472/678

Totalvikt, kg 3.150 3.200 3.150 3.150

Tillåten släpvagnsvikt bromsad/ 

obromsad [vid 12 %], kg
750/3.500
 

750/3.500 750/3.500 750/3.500

Värden för G 500.

1  Utan nummerskyltshållare. 2 Uppmätt vid 14,4° lutning. Samtliga mått anges i millimeter. Uppgifterna på bilderna är medelvärden. De gäller för bilar med grundutrustning samt i körklart skick enligt EU.

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 
fordonstyperna. 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.
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Om uppgifterna i denna publikation: Produkten kan ha ändrats efter sista redigering (14 februari 2018). 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 standardleveransomfattningen. 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

Daimler AG, dialog@daimler.com, 09-0618

Mercedes-Benz är en av de samarbetspartners som har varit med ända sedan stiftelsen ”Laureus Sport for 
Good Foundation” grundades år 2000.
Sedan dess stödjer och sponsrar Mercedes-Benz det viktiga arbetet hos detta globala program, som med hjälp av  
olika idrottsprojekt vill ge ett bättre liv åt socialt utsatta eller sjuka barn och ungdomar. Laureus har blivit en viktig del av  
det samhällsansvar som vi på Mercedes-Benz tar på största allvar. Varje ny Mercedes kan därför betraktas som en 
ambassadör för våra värderingar. När du köper en Mercedes stödjer du stiftelsen ”Laureus Sport for Good Foundation”.


