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Nya X-Klass –  
det bästa av två världar

Trotsar naturlagarna på ett suveränt sätt, med en design som inte lämnar någon oberörd. Robust och 
kraftfull för att utan problem ta sig fram i tuff terräng och uppseendeväckande snyggt stylad för att 
dra blickarna till sig även i storstadsdjungeln. Oavsett om du vill ha en praktisk och pålitlig partner  
i arbetet eller en äventyrlig följeslagare för spontana utflykter, så är det här något för dig. Här får du 
en bil som förenar det bästa av olika världar på ett helt nytt sätt. Välkommen in i X-Klass – en pickup 
från Mercedes-Benz!
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12 | Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC1

Beringvit metallic 
Designversion POWER, stylingrör i polerat rostfritt  
stål, sidorör i polerat rostfritt stål, 48,3 cm (19 tum)  
lättmetallfälgar i 6-dubbelekerdesign

14 | Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC
Diamantsilver metallic
Designversion POWER, Stylingpaket, sportrör2  
i diamant silver metallic, sidorör i polerat rostfritt stål, 
48,3 cm (19 tum) lättmetallfälgar i multiekerdesign

16 | Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC1

Granitgrön
Designversion PROGRESSIVE, Stylingpaket, stylingrör  
i polerat rostfritt stål, 48,3 cm (19 tum) lättmetallfälgar  
i 6-dubbelekerdesign

Robust och fascinerande

4 | Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC1

Kabarasvart metallic
Designversion PROGRESSIVE, stylingrör i polerat rostfritt 
stål, 45,7 cm (18 tum) lättmetallfälgar i 6-dubbelekerdesign

6 | Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC1 
Klippgrå metallic
Designversion PROGRESSIVE, stylingrör i svart stål, sidorör 
i svart stål, 45,7 cm (18 tum) lättmetallfälgar i 6-dubbel-
ekerdesign

8 | Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC1 
Cavansitblå metallic 
Designversion POWER, Stylingpaket, stylingrör i polerat 
rostfritt stål, flaklock, 48,3 cm (19 tum) lättmetallfälgar  
i 6-dubbelekerdesign

10 | Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC1

Designversion PROGRESSIVE, Komfortpaket, konstläder 
ARTICO / mikrofiber DINAMICA, Audio 20 USB

1  Inkopplingsbar fyrhjulsdrift. ² Troligtvis tillgänglig fr.o.m. 4:e kvartalet 2018.  
Du hittar detaljerad information om förbrukningsvärden under Tekniska data. Bilder och illustrationer kan innehålla tillbehör och extrautrustning som är tillval eller kan väljas bort i förhållande till grundutrustningen.

18 | Mercedes me
26 | Designversion PURE
28 | Designversion PROGRESSIVE
30 | Designversion POWER
32 | Stylingpaket
34 | Utrustningspaket
36 | Originaltillbehör
40 | Säkerhet/hjälpsystem
42 | Multimedia
44 | Motorer
46 | Teknik
48 | Fälgar
50 | Klädslar och paneler
52 | Mått
54 | Tekniska data
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Trotsar naturkrafterna
Kör över stock och sten med X-Klass och låt dig imponeras. Tack vare fyrhjulsdrift, olika fyrhjulsdriftlägen,  
lågväxelutväxling och tillvalet differentialspärr på bakaxeln tar du dig fram utan problem även i krävande  
terräng. Den generösa markfrigången på 202 mm – som tillval upp till 222 mm – lämnar gott om plats under  
bilen. Om du är sugen på äventyr kan X-Klass på rätt underlag klättra i stigningar på upp till ca 100 %  
och är stabil i sidolutningar på upp till ca 49,8°. Du behöver alltså inte få långtråkigt när du är ute och kör. 
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X-Klass är robust rakt igenom: Den kan bära last på över 1 000 kg och dra släpvagnar som väger 
upp till 3 500 kg. För att kunna göra det behöver den en stabil stomme. Därför har vi byggt vår 
pickup på en solid stegram av högklassigt stål. Du kan alltså lugnt slänga på det mesta du behöver 
i form av verktyg, maskiner, material eller sport- och fritidsutrustning. Även när du kör på vägar 
som inte är asfalterade har du nytta av den robusta stommen. Som tillval finns ett tekniskt under-
redsskydd1 av rostfritt stål som skyddar motorn, växellådan och avgassystemet vid terrängkörning.

Den som kan bära över ett  
ton behöver en stark ryggrad

1  Det tekniska underredsskyddet är endast tillgängligt för utvalda modeller. Mer information kann du få från din Mercedes-Benz-återförsäljare.



8

Säker ur flera perspektiv
Med sin robusta konstruktion har X-Klass en solid grund för föredömlig säkerhet. Dessutom bjuder  
den på flera ytterligare säkerhetsfunktioner, t.ex. olika dynamikreglerings- och bromssystem – som 
ESP® med släpvagnsstabilisering – som kan hjälpa till att registrera kritiska körsituationer och gripa  
in vid behov. Ytterligare hjälpsystem som kurshållningsassistent och aktiv bromsassistent kan hjälpa 
föraren i monotona eller kritiska körsituationer. Om olyckan skulle vara framme finns dessutom sju 
krockkuddar i grundutförandet samt Mercedes-Benz nödanropssystem.
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Vinterdäck och åretruntdäck för 48,3 cm (19") lättmetallfälgar i 6-dubbelekerdesign och 48,3 cm (19") lättmetallfälgar i multiekerekerdesign  
är inte tillgängliga från fabrik eller som Mercedes-Benz Originaldelar.
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Tuff utanpå, mjuk inuti
Även under tuffa förhållanden skämmer X-Klass bort dig med komfort à la Mercedes-Benz. Åtkomst- och körbe-
fogenhetssystemet KEYLESS-GO samt backstarthjälpen gör det enkelt att låsa upp bilen, starta och köra iväg. 
Under körningen tempererar klimatanläggningen resp. tillvalet automatisk klimatanläggning THERMOTRONIC 
kupén efter dina önskemål. De moderna radio- och navigationssystemen COMAND Online, Audio 20 USB och 
Audio 20 CD Soundsystem med de uppkopplade tjänsterna från Mercedes me connect sörjer för information 
och underhållning i bilen. Tack vare komfortchassi och individuellt inställbara framstolar är det inga problem  
att ge sig ut på långa körningar. Som tillval finns elektriskt inställbara stolar med svankstöd och stolsvärme. När 
du nått din destination får du god hjälp av Parkeringspaket med 360°-kamerasystem vid parkering och manö-
verkörning. Alla komfortfunktioner manövreras enkelt tack vare ett intuitivt manöver- och indikeringskoncept.
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En stilsäker karaktär
X-Klass har karaktär! Motorhuvens powerdomes, underkörningsskyddet fram och de utställda hjulhusen 
lämnar ingen oberörd. När dörrarna öppnas välkomnas du av en stilsäker kupé där förarplatsen präglas  
av horisontella linjer. De tydligt differentierade designversionerna PURE, PROGRESSIVE och POWER – 
kombinerat med snygga originaltillbehör – ger dig möjlighet att skapa en X-Klass som speglar din personliga 
stil. Även de upp till 19 tum (48,3 cm) stora lättmetallfälgarna och LED-strålkastarna i typisk fackeldesign 
ger bilen karaktär. Till designversion POWER kan du välja mellan två olika färgkoncept med antingen svart 
eller nötbrunt läder. Inklädnaden i konstläder ARTICO på instrumentpanelen och under rutorna samt  
panelerna i aluminium eller trä matchar den högklassiga läderutrustningen.
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Full fart framåt!
Stig in, starta och känn full drivkraft redan från låga varvtal. Den vridmomentstarka V6-dieselmotorn1 
imponerar med sina suveräna körprestanda. Körprogramsväljare DYNAMIC SELECT ger dig fem körprogram 
att välja bland, med egenskaper som är komfortbetonade, sportiga, optimala för terrängkörning eller ger 
extra hög effektivitet. I det manuella DYNAMIC SELECT-läget växlar du själv med hjälp av växelpaddlarna.

De utställda hjulhusen med breda däck är inte bara en imponerande syn. Med sin stora spårvidd bidrar 
de också till X-Klassens höga tvärdynamik, precis som den dynamiskt avstämda flerlänkade hjulupp-
hängningen på bakaxeln. Det ger körglädje under varje meter och får dig att längta efter nästa kurva.

1  X 350 d 4MATIC i komb. m. 7G-TRONIC PLUS. Bränsleförbrukning stad/landsväg/blandad körning: 10,0–10,3/8,1–8,3/8,8–9,0 l/100 km;  
CO2-utsläpp blandad körning: 230–236 g/km. De verkliga förbrukningsvärdena är bl.a. beroende av bilens vikt och vald utrustning.
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En lastyta med massor av möjligheter
”Pick up” – det tolkar vi bokstavligt. Den lättillgängliga lastytan tar över 1 000 kg arbets- eller sportutrustning, 
även när den är smutsig och blöt. Och mellan hjulhusen finns tillräckligt med plats för en europapall som lastas 
på tvären. Om lasten har hörn och kanter kan lastytans inklädnad skydda mot repor och lackskador. För att  
allt ska vara kvar på sin plats finns det fixeringsmöjligheter som säkrar lasten. Och skulle det råka bli sent så 
underlättar lastytans LED-belysning arbetet. Skulle du stå inför ännu mer utmanande körningar så ökar dina 
möjligheter tack vare släpvagnsvikten på upp till 3 500 kg – även för båt- eller hästsläp.
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Vår värld i dina händer
www.mercedes.me – här kretsar allt kring bara dig. Upptäck en värld av servicetjänster, erbjudanden  
och nyheter som kan göra ditt liv lite enklare och mycket roligare. Allt detta får du tillgång till digitalt – 
smidigare kan det knappast bli att göra vår värld till din värld.
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Alla våra uppkopplade tjänster och mobilitetstjänster, plus en hel massa andra spännande erbjudanden, 
finns på en och samma plats och bara för dig. Det är det som är Mercedes me. Registrera dig kostnads-
fritt redan i dag och låt Mercedes-Benz värld bli din egen på din pc, laptop, surfplatta, smartphone eller 
smartwatch. Eftersom livet hela tiden förändras fortsätter även vi att kontinuerligt utveckla våra tjänster. 
Välkommen in på www.mercedes.me/welcome

Vill du ha mer än personlig inspiration på nätet? Då ska du besöka våra fantastiska Mercedes me Stores 
i till exempel Peking, Moskva eller Hamburg.

Ditt uppkopplade liv i all enkelhet
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Mercedes me connect kopplar samman dig och din bil – 
och din bil med resten av världen. Omfattande och bekväma 
uppkopplade tjänster hjälper dig med allt som har med  
bilen att göra och låter dig hålla kontakten med omvärlden. 
Dessutom ökar säkerheten och körupplevelsen blir ännu 
mer fascinerande. Det är en skön känsla att vara uppkopp-
lad även när du är ute på vägarna. I Mercedes me connect 
ingår utöver grundtjänsterna (som kan hjälpa dig automatiskt 
om du råkar ut för ett haveri eller en olycka) även Remote 
Online-tjänster som låter dig göra inställningar i bilen med 
din smartphone – och mycket mer.

Mercedes me inspire erbjuder upplevelser kring märket 
Mercedes-Benz och inspirerar till givande dialoger. För att 
alltid kunna erbjuda dig de bästa lösningarna vill vi gärna 
dela våra idéer med dig och veta vad du tycker. Mercedes 
me inspire omfattar bland annat en community och massor 
av erbjudanden och upplevelser från områden bortom bil-
världen – bland annat inom evenemang, resor och livsstil.

1 Beroende på tillgänglighet på aktuell marknad.

Mercedes me move ger åtkomst till smarta mobilitets-
lösningar: car2go är pionjär och marknadsledande i hela 
världen inom free floating carsharing, medan mobilitets-
appen moovel samlar ihop utbudet från flera mobilitetsleve-
rantörer för att hitta den bästa vägen från A till B. Med 
mytaxi-appen kan du beställa en taxi, följa framkörningen i 
realtid och betala utan krångel. Mercedes-Benz Rent låter 
dig hyra en bil för både kortare och längre körningar hos en 
Mercedes-Benz återförsäljare i din närhet. Via Blacklane 
kan du till exempel boka en limousine med chaufför och 
med FlixBus åker du prisvärt, bekvämt och miljömedvetet 
i långfärdsbussar.

Mercedes me assist underlättar allt som har med bilens 
service att göra. På nätet hittar du enkelt en Mercedes-Benz 
serviceverkstad i närheten och kan boka tid för service. 
Den digitala servicerapporten kan när som helst ge dig in-
formation om genomförda servicetjänster. Efter utförd 
service finns rapporten tillgänglig online redan efter en dag. 
Utöver den aktuella servicerapporten kan du också se  
bilens fullständiga servicehistorik och serviceintervaller 
samt skriva ut dessa vid behov.

Mercedes me finance ger dig flera möjligheter att köra din 
drömbil. Tillsammans med dig hittar vi på Mercedes-Benz 
Finans en lösning som är anpassad efter just dina behov, 
oavsett om det gäller leasing, finansiering eller försäkring. 
Våra leasingprodukter ger dig möjlighet att alltid köra den 
senaste bilmodellen samtidigt som du får fördelarna av 
maximal flexibilitet. Du behöver nämligen inte köpa bilen, 
utan betalar bara för själva användningen till en förmånlig 
månadskostnad. Med våra finansieringserbjudanden kan 
du hitta den bästa finansieringslösningen för din nya 
Mercedes-Benz. Du kan själv påverka hur hög månads-
kostnaden blir genom storleken på kontantinsatsen och 
avtalets löptid. Våra konkurrenskraftiga försäkringar ger 
ett pålitligt skydd som passar just din budget och din  
bil. När du har tecknat ett avtal kan du enkelt administrera 
dina finanstjänster online.1
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Vår service – perfekt för din Mercedes
Du köper mer än en bil. I köpet ingår nämligen ett exklusivt samarbete med Mercedes-Benz. För dig innebär det säkerhet, 
oberoende och ett bekymmersfritt bilägande. Med andra ord, den sköna känslan av att köra en Mercedes.

1  Våra allmänna affärsvillkor gäller. Giltighetsperioden förnyas vid varje servicetillfälle hos en auktoriserad Mercedes-Benz servicepartner fram till nästa förestående service – upp till max 30 år efter  
första registrering. 2 Från utlandet kan kostnader för roaming tillkomma.

Det bästa för din Mercedes. Ingen kan din Mercedes 
bättre än våra erfarna specialister på Mercedes-Benz 
verkstäder. Vårt omfattande serviceutbud och våra höga 
kvalitetsanspråk säkerställer att din bil håller sig i topp-
skick. Därför använder vi kontrollerade Mercedes-Benz 
Originaldelar och specialverktyg.

Det bästa för dig. En bekymmersfri vardag från första  
kilometern. Det är vad du får med våra skräddarsydda 
serviceavtal, produkterna från Mercedes-Benz ServiceCare. 
Fördelarna för dig är att du kan planera långsiktigt och  
alltid ha koll på kostnaderna tack vare en fast månadsavgift 
och full kostnadstransparens. Dessutom har du ett fullgott 
skydd mot oförutsedda verkstadskostnader. 

Det bästa för din mobilitet. Med mobilitetslösningen 
Mercedes-Benz Mobilo1 kör du smidigt genom hela Europa, 
även om du skulle råka ut för haveri, olyckor, små missö-
den eller skadegörelse. Med Mobilo har du nämligen rätt till 
exempelvis hjälp på plats, lånebil, bogsering eller hotell-
övernattning. Mobilo ingår de första två åren efter första 
registrering och kan förlängas vid varje service hos en 
auktoriserad servicepartner i upp till 30 år. När du behöver 
hjälp är det bara att ringa oss när som helst  
på 00800 1 777 77772 (kostnadsfritt i Europa).
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Vad vore motorsporten utan Mercedes-Benz?
Den första bilen som vann en racertävling drevs av en motor från Daimler. Världens första Mercedes 
var en tävlingsbil och den berömda Silverpilen är en sann legend. Hos Mercedes-Benz har engage-
manget för bilsporten en lång tradition. Motorsporten sätter än i dag sin prägel på företaget och alla 
våra modeller. Du kan uppleva vår enastående historia med egna ögon på Mercedes-Benz museum 
i Stuttgart. 

m LÄS MER 

På Mercedes-Benz museum får du göra en fascinerande tids-
resa genom mer än 130 år av bilhistoria. Över 1 500 utställ-
ningsföremål på 16 500 m2 väntar på dig, bland annat unika 
bilar som världens äldsta bevarade Mercedes från 1902 och 
den legendariska Måsvingen. Välkommen till denna plats för 
innovation:
www.mercedes-benz.com/museum
www.facebook.com/mercedesbenzmuseum
www.instagram.com/mercedesbenzmuseum
www.twitter.com/mb_museum
www.google.com/+mercedesbenzmuseum
www.youtube.com/mercedesbenzmuseum
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m LÄS MER

Upplev och inspireras av Formel 1 i multimedieformat.
www.facebook.com/MercedesAMGF1
www.twitter.com/MercedesAMGF1
www.youtube.com/MercedesAMGF1
www.google.com/+MercedesAMGF1
www.instagram.com/MercedesAMGF1
www.MercedesAMGF1.com
www.mercedes-benz.com/motorsport

Vad vore Mercedes-Benz utan motorsporten?
Den 3 juni 1934 föddes legenden om Silverpilen på den internationella tävlingen Eifelrennen på 
Nürburgring. Idag är legenden mer levande än någonsin: 2017 vann Silverpilen-fabriksteamet 
 Mercedes-AMG Petronas Motorsport konstruktörs- och förarmästerskapet i Formel 1 för fjärde 
gången i rad efter en stark säsongsavslutning. Redan i det tredje sista loppet säsongen 2017 
 säkrade Lewis Hamilton i sin Mercedes-AMG F1 W08 EQ Power+ sin fjärde förartitel på Autódromo 
Hermanos Rodríguez i Mexiko. Säsongen 2018 jagar Lewis Hamilton och Valtteri Bottas nya  
segrar för Mercedes-AMG Petronas Motorsport med sina Mercedes-AMG F1 W09 EQ Power+. 
Och framgångarna är värda mer än vad som syns på tävlingsbanan: Varje meter på banan driver 
också utvecklingen av exempelvis lättviktsmaterial och hybridteknik i serieproduktion framåt.

Mercedes-AMG F1 W09 EQ Power+, säsongen 2018



26 X-Klass | Designversion PURE



27

Pålitlig partner
Designversion PURE präglas av genomtänkta funktioner 
och är perfekt för vardagens krävande utmaningar. Bland 
utrustningens höjdpunkter för hög komfort finns klimat-
anläggning och Audio 20 USB med en rad informations-,  
underhållnings-, kommunikations- och anslutningsmöj-
ligheter samt framsäten som går att ställa in exakt. Två  
fästöglor vardera på lastytans båda sidolämmar gör det 
enklare att säkra lasten. I mörker underlättar belysningen 
med fyra lysdioder.

X-Klass | Designversion PURE

EXTERIÖR

Kylargrill med integrerad Mercedes-stjärna och två lameller i matt svart

Bakre stötfångare med integrerat fotsteg

17-tums (43,2 cm) stålfälgar

Ytterbackspeglar, elmanövrerade

Halogenstrålkastare

Dimstrålkastare

Fästöglor, två vardera på flakets båda sidolämmar

Flakbelysning i LED-teknik

INTERIÖR

Klädsel i svart tyg Tunja

Förarstol med manuell inställning i 6 lägen

Passagerarstol fram med manuell inställning i 4 lägen

Luftutsläppsmunstycken med infattning i silverkrom och kryss i högblankt svart

Multifunktionsratt i treekerdesign med tolv manöverknappar 

Golvbeklädnad i komposit

Mittkonsol med stort förvaringsfack, armstöd och dryckeshållare

Audio 20 USB med tvåvägshögtalare fram och bak

Klimatanläggning
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Vägvisande allroundbil
Tack vare sin mångsidighet lämpar sig designversion 
PROGRESSIVE såväl för tuffa uppdrag i arbetet som 
spontana äventyr. Här utmärker den sig med mycket hög 
utrustnings- och komfortnivå. Den dynamiska karaktären 
framhävs av 17 tum (43,2 cm) stora lättmetallfälgar i 6-  
ekerdesign. Interiört finns ett kombiinstrument med två  
runda mätare i tubdesign och luftmunstycken i silverkrom. 
Arbets- eller sportutrustning kan fästas i tre av flakets  
sidor med hjälp av lastsäkringsskenor. Sist men inte minst 
finns en kompass i backspegeln som visar att du är på  
helt rätt väg.

X-Klass | Designversion PROGRESSIVE

EXTERIÖR

Kylargrill med integrerad Mercedes-stjärna och två lameller i matt iridiumsilver

Stötfångare fram lackerad i bilens kulör med underkörningsskydd i matt svart

Bakre stötfångare lackerad i bilens kulör med integrerat fotsteg

17-tums (43,2 cm) lättmetallfälgar i 6-ekerdesign, lackerade i vanadinsilver

Dörrhandtag i krom

Ytterbackspeglar, elektriskt uppvärmbara och inställbara

Halogenstrålkastare

Lastförankringsskenor på tre sidor av flaket

INTERIÖR

Klädsel i svart tyg Posadas

Luftmunstycken med ring och kryss i silverkrom

Treekrad multifunktionsratt i svart nappa med 12 funktionsknappar,  
galvad inre ratteker

Växelspaksknopp och parkeringsbromsspak i läder 

Golvbeklädnad Dilour

Automatiskt avbländbar innerbackspegel med integrerad kompass

Instegslister i aluminiumoptik med text ”Mercedes-Benz”

Regnsensor

Högtalare, 8 stycken

Komfortsolskydd på förar- och passagerarsidan fram
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Imponerande trendsättare

X-Klass | Designversion POWER

Designversion POWER tar design, komfort och kvalitets-
intryck till en helt ny nivå. Vad sägs till exempel om statiska 
LED-strålkastare, KEYLESS-GO, elektriskt inställbara 
framstolar med svankstöd, automatisk klimatanläggning 
THERMOTRONIC och Audio 20 Soundsystem med  
pekplatta. Mörklackerade 45,7 cm (18 tum) lättmetallfälgar 
i 6-dubbelekerdesign och optiskt underredsskydd fram-
häver det dynamiska intrycket av designversion POWER. 
Den förstklassiga känslan fortsätter även interiört med 
klädsel i konstläder ARTICO / mikrofiber DINAMICA och 
paneler i matt, svart pixeloptik.

EXTERIÖR

Stötfångare fram lackerad i bilens kulör med underkörningsskydd i krom

Bakre stötfångare i krom med integrerat fotsteg

18-tums (45,7 cm) lättmetallfälgar i 6-dubbelekerdesign, lackerade  
i himalayagrått

Ytterbackspeglar, elektriskt uppvärmbara, inställbara och infällbara

Statiska LED-strålkastare med strålkastarrengörare

Dimstrålkastare med krominfattning

Baklyktor delvis i LED-teknik

Fönsterkantslister i krom

INTERIÖR

Klädsel i konstläder ARTICO/mikrofiber DINAMICA svart

Framstolar som kan ställas in elektriskt i åtta lägen

Svankstöd i framstolarna

Horisontell panel i matt svart pixeloptik

Instrumentpanel samt midjelinje i konstläder ARTICO med dekorsöm

Nätficka i fotutrymmet på passagerarsidan fram

Audio 20 Soundsystem med touchpad

KEYLESS-GO

Automatisk klimatanläggning THERMOTRONIC
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Allt en pickup behöver
Stylingpaketet lockar med sin pickup-typiska och uttrycksfulla design och övertygar 
med smarta funktioner. Från sidan utmärker sig 48,3 cm (19 tum) lättmetallfälgar  
i 6-dubbelekerdesign för designversion POWER och 45,7 cm (18 tum) lättmetallfälgar  
i 6-dubbelekerdesign för designversion PROGRESSIVE samt fotsteg, mörktonade rutor 
bak och eloxerad takreling. Extra, högklassig utrustning för designversion PROGRESSIVE 
är exempelvis LED-strålkastarna och bakljusen delvis i LED-teknik. Det elektriska skjut-
fönstret i bakrutan förenklar åtkomsten till flaket och kan dessutom användas för vädring.

I STYLINGPAKETET INGÅR:

48,3 cm (19 tum) lättmetallfälgar i 6-dubbelekerdesign, lackerade i svart  
och glanssvarvade i komb. m. Designversion POWER

45,7 cm (18 tum) lättmetallfälgar i 6-dubbelekerdesign, lackerade  
i himalayagrått i komb. m. Designversion PROGRESSIVE

Fotsteg på höger och vänster sida

Bakruta, elektriskt öppningsbar

Statiska LED-strålkastare, ingår i komb. m. Designversion POWER

Bakljus delvis i LED-teknik, ingår i komb. m. Designversion POWER

Takreling eloxerad

Svarttonade rutor bak

X-Klass | Stylingpaket
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X-Klass | Utrustningspaket

X-Klass har något för alla och kan utrustas med ett flertal noggrant komponerade paket 
som motsvarar både behov och smak.

Paketen fokuserar antingen på funktionalitet eller styling, för den som vill vässa personlig-
heten hos sin X-Klass.

Allt för din drömbil

X-KLASS KAN BESTÄLLAS MED FÖLJANDE UTRUSTNINGSPAKET: 

1  Komfortpaket som höjer åkkomforten särskilt vid längre körningar med 
omfattande utrustning, bland annat med elektriskt inställbara stolar och 
svankstöd med tvåvägsinställning fram, endast i komb. m. Designversion 
PROGRESSIVE

2  Parkeringspaket med 360°-kamerasystem och PARKTRONIC som 
hjälper dig att parkera och manöverköra

3  Plus-paket som kombinerar PARKTRONIC samt lastförankringsskenor 
och underlättar parkering, manöverkörning och lastsäkring, endast i komb. 
m. Designversion PURE

   Askkopp inkl. tändare omfattar en askkopp och cigarettändare som är 
integrerade i mittkonsolen | ej på bild

   Stöldskyddspaket som höjer säkerheten genom att avge ett ljud- och 
ljuslarm om bilen utsätts för inbrottsförsök | ej på bild

   Vinterpaket som höjer komforten vid kyla med eluppvärmbara stolar 
fram och eluppvärmbara vindrutespolare | ej på bild (grundutrustning  
i Sverige)



36

Maximal lastvolym Förstklassig godssäkring

X-Klass | Originaltillbehör

m MER INFORMATION

om originaltillbehör får du på http://www.mercedes-benz-accessories.com/x-class  
eller direkt hos din Mercedes-Benz-partner.

En flakkåpa lackerad i bilens kulör smälter perfekt in i bilens design. Den förstorar  
lastutrymmet och skyddar godset mot stöld. Tack vare material i hög kvalitet är den både 
robust och tålig samtidig som den håller fukt och damm borta från lasten. Olika varianter 
av fönster förser lastutrymmet med ljus och friskluft. Alla rutor är mörktonade och skyddar 
på så sätt mot värme och nyfikna blickar. Flakkåpan har en robust invändig inklädnad 
och LED-belysning.

Flaklocket är lackerat i bilens kulör och har en form som matchar pickupens design. Texten 
”Mercedes-Benz” på båda sidorna gör det ännu snyggare. Flaklocket ger ett bra skydd 
mot till exempel regn, sol, smuts och stöld. Den väderbeständiga flakinklädnaden som 
ingår i flaklocket skyddar effektivt flaket mot lackskador. Det är tillverkat i högkvalitativt 
material som är mycket robust och håller länge. Locket låses upp med en separat nyckel 
och har automatisk LED-belysning, så att du snabbt hittar det du söker även när det är 
mörkt ute. Som tillval kan flaklocket kombineras med stylingröret.

Flakkåpan kan även beställas utan takreling.
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Uttrycksfull styling Kraftfull sidodesign

X-Klass | Originaltillbehör

Sidorören kan även beställas i svart stål.

Ett massivt och reptåligt stylingrör i polerat rostfritt stål matchar pickupens markanta 
och robusta design samtidigt som det ger bilen en ännu kaxigare framtoning. Texten 
”Mercedes-Benz” förstärker kvalitetsintrycket. Stylingröret är lätt att montera på och av 
och kan med fördel kombineras med flaklocket.

Sidorören i polerat rostfritt stål har en diameter på 76 mm och ger bilen en läcker, 
kraftfull och pickup-typisk look från sidan. Förutom att bilen blir ännu snyggare trampar 
du också säkrare på den halkfria stigytan på sidorören när du ska in i och ut ur bilen  
eller lasta på och av den.

Stylingröret kan även beställas i svart stål.
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X-Klass | Originaltillbehör

Anpassad efter dina behov
X-Klass är ett under av flexibilitet, både vad gäller flaket och inne i kupén. 
För individuella behov finns Mercedes-Benz Originaltillbehör exklusivt för 
X-Klass. Ett av dessa tillbehör är flakkåpan som förvandlar flaket till ett 
täckt lastutrymme. Om du vill täcka flaket kan du välja mellan ett flak- och 
ett jalusilock. Lastdelningssystemet delar in flaket och skapar ordning och 
reda. Dessutom kan du montera olika typer av lasthållare på takrelingen 
(tillval) och dra en släpvagn med en vikt på upp till 3 500 kg.

FLEXIBILITET MED ÖPPET ELLER TÄCKT FLAK

1  Flakjalusin av robust, högkvalitativt svart- eller silvereloxerat aluminium 
går att öppna och stänga stegvis och skyddar lasten mot smuts och stöld.

2  Sportrör lackerade i bilens kulör matchar X-Klass innovativa design och 
ger den en ännu mer dynamisk och sportig look.

3  Den svarta flakinklädnaden är exakt anpassad till flakytan, väderbeständig 
och kan skydda flaket effektivt mot lackskador.

4  Den låsbara och väderbeständiga förvaringsboxen har en lastvolym  
på 156 l och gott om plats för verktyg eller andra prylar, samtidigt som 
föremålen skyddas mot stöld.

5  Det väderbeständiga och slitstarka mjuka flaklocket1 täcker lastutrymmet 
och kan skydda lasten mot fukt och direkt solljus samt mot nyfikna 
blickar.

6  Lastdelningssystemet hjälper till att fixera lasten på lastytan och är 
lämpligt för laster med en vikt på upp till 100 kg.

1  Troligtvis tillgängligt fr.o.m. 4:e kvartalet 2018.
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Ett lysande föredöme
Statiska LED-strålkastare är en snygg exteriördetalj såväl dag som natt med sin typiska fackeldesign 
och ger utmärkta siktförhållanden när det är mörkt. LED-tekniken skapar ett behagligt ljus. Jämfört med 
vanliga halogenstrålkastare kan man uppnå en jämnare upplysning av vägbanan både med halvljus och 
helljus. Dessutom utmärker sig LED-tekniken med lång livslängd och mycket låg energiförbrukning – trots 
högre ljusstyrka.

Statiska LED-strålkastare finns som tillval i komb. m. designversion PROGRESSIVE samt ingår i grundutförande i komb. m. designversion POWER.
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En uppmärksam följeslagare
I X-Klass ingår ett flertal hjälpsamma assistenter redan i grundutförandet: Hjälpsystemen kan identifiera 
kritiska situationer och ge föraren stöd vid körningen – på motorväg och landsväg såväl som i stadstrafik.

HJÄLPSYSTEMEN I X-KLASS I SAMMANFATTNING: 

Aktiv bromsassistent avger en varningssignal vid risk för kollision, kan förstärka 
förarens inbromsning och automatiskt sänka hastigheten vid utebliven reaktion från 
föraren | ej på bild

Aktiv kurshållningsassistent1 kan registrera om bilen lämnar körfältet utan  
att föraren avser det, varna föraren och få tillbaka bilen på rätt kurs igen genom 
korrigerande bromsingrepp

Kurshållningsassistent kan hjälpa dig att undvika olyckor på grund av att bilen 
lämnar körfältet av misstag | ej på bild

Vägmärkesassistent hjälper föraren genom att visa registrerade hastighets-
begränsningar, infarts- och omkörningsförbud samt när dessa upphör att gälla 
| ej på bild

1 Endast i kombination med X 350 d 4MATIC. 
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Med radarn på
Tack vare det stora utbudet av multimediesystem till X-Klass har du alltid  
tillgång till information och underhållning, samtidigt som du är nåbar. COMAND 
Online med 21,3 cm (8,4 tum) stor skärm navigerar till målet så snabbt och  
direkt som möjligt med hjälp av Live Traffic Information – trafikinformation  
i realtid. Även manövreringen via den ergonomiska pekplattan Touchpad  
eller röststyrningen LINGUATRONIC är smidig och tidsbesparande.

RADIO-, NAVIGATIONS- OCH HÖGTALARSYSTEM I SAMMANFATTNING: 

1   COMAND Online med förstklassig kartvisning i 3D på en 21,3 cm (8,4 tum) stor skärm,  
Live Traffic Information (trafikinformation i realtid), webbläsare och Mercedes-Benz Apps, tillval

2  Audio 20 USB med 17,8 cm (7 tum) stor skärm, erbjuder moderna möjligheter till information, 
underhållning och kommunikation via Bluetooth® handsfree-system och ljudöverföring,  
usb-anslutning och sd-kortplats, ingår i komb. m. designversion PURE och PROGRESSIVE 

3  Garmin® MAP PILOT gör Audio 20 Soundsystem med pekplatta till ett fullvärdigt navigationssystem 
med Live Traffic Information (trafikinformation i realtid) och 3D-kartvisning, tillval

  Audio 20 Soundsystem med pekplatta och 17,8 cm (7 tum) stor skärm, hög manöverkomfort 
med en innovativ pekplatta, består även av en cd-spelare, ingår i komb. m. designversion POWER 
| ej på bild

  Digitalradio erbjuder ett stort urval av kanaler, hög mottagningskvalitet och en imponerande ljudbild, 
tillval | ej på bild

  Tvåvägshögtalarsystem fram och bak ger en enastående ljudkvalitet med fyra högtalare, ingår  
i komb. m. designversion PURE | ej på bild

  Högtalarsystemet med åtta högtalare är skräddarsytt efter bilens kupé och ger en förstklassig 
ljudupplevelse med en ljudkvalitet utöver det vanliga, ingår i komb. m. designversion PROGRESSIVE 
och designversion POWER | ej på bild
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Suverän framåtdrift med starka motorer
I varje version av X-Klass slår ett kraftfullt och uthålligt hjärta. Toppversionen med V6-dieselmotor imponerar 
med hög dragkraft vid låga varvtal tack vare ett maximalt vridmoment på 550 Nm. Det ger dig nästan gränslös 
framkomlighet både på och utanför asfalterade vägar. Gemensamt för alla motortyper är common rail-direkt-
insprutning med piezoinjektorer, turboladdning och SCR-teknik (Selective Catalytic Reduction) för avgasrening 
samt kapacitet att dra även tung släpvagnsvikt.

MOTORTYPERNA I ÖVERSIKT:

X 220 d med 120 kW (163 hk), 403 Nm, 6-växlad manuell växellåda och 
bakhjulsdrift

X 220 d 4MATIC med 120 kW (163 hk), 403 Nm, 6-växlad manuell växellåda 
och inkopplingsbar fyrhjulsdrift

X 250 d med 140 kW (190 hk), 450 Nm, 6-växlad manuell växellåda och 
bakhjulsdrift 

X 250 d med 140 kW (190 hk), 450 Nm, 7-stegad automatväxellåda och 
bakhjulsdrift 

X 250 d 4MATIC med 140 kW (190 hk), 450 Nm, 6-växlad manuell växellåda 
och inkopplingsbar fyrhjulsdrift 

X 250 d 4MATIC med 140 kW (190 hk), 450 Nm, 7-stegad automatväxellåda 
och inkopplingsbar fyrhjulsdrift 

X 350 d 4MATIC med 190 kW (258 hk), 550 Nm, 7G-TRONIC PLUS och  
permanent fyrhjulsdrift 

m LÄS MER

Du hittar alla tekniska data om X-Klass från sidan 52.
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Kraftig konstruktion för hårda tag
Det är inte mycket som rubbar den robusta stegramen. Den har en sluten profil som gör den extra stabil 
och vridstyv, en fördel jämfört med stegramar med U-profil. Den stela hjulaxeln bak klarar även tung last 
och ger bättre grepp i terräng. Men X-Klass nöjer sig inte med robusthet och hög belastningskapacitet. 
Tack vare en flerlänkad bakaxelupphängning med skruvfjädring kompromissar den inte heller med körglädje 
och åkkomfort.
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47X-Klass | Teknik

Perfekt växling på alla underlag
Oavsett om du kör på eller bortom asfalterade vägar, så levererar såväl den 6-växlade manuella 
växellådan som den 7-stegade automatväxellådan resp. 7G-TRONIC PLUS1. De väl anpassade 
växlarna i 7G-TRONIC PLUS håller nere varvtal, ljud och förbrukning. Det ger en enastående 
växlingskomfort och goda möjligheter till bränslesnål körning. För kraftfulla accelerationer 
kan växellådan hoppa över flera växelsteg vid nedväxling, vilket visar sig konkret vid varje 
omkörning. Även den 6-växlade manuella växellådan är perfekt anpassad till motorerna för 
komfortbetonade och sömlösa växlingar.

1 Endast i kombination med X 350 d 4MATIC. 

VÄXELLÅDOR I ÖVERSIKT:

1   Den 6-växlade manuella växellådan imponerar med hög växlingskomfort, precisa växlingsvägar och harmoniska växlingar.

2  Den 7-stegade automatväxellådan ger en komfortbetonad och bränsleeffektiv körning på låga varv och främjar kraftfulla, 
snabba accelerationer vid exempelvis omkörningar.

3  Automatväxellådan 7G-TRONIC PLUS övertygar med sportig kördynamik, utmärkt växlingskomfort och stor bränslebe-
sparingspotential.
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49X-Klass | Fälgar

Fälgar som förför
X-Klass kör alltid med snygga fälgar. Särskilt de stora  
lättmetallfälgarna ger bilen en personligare framtoning 
och framhäver dess sportiga sidor.

R1G   43,2 cm (17 tum) stålfälgar i 12-hålsdesign, med däck 255/65 R17 
på 7,5 J x 17 ET 50 (ingår i komb. m. designv. PURE, tillval i komb. m. 
designv. PROGRESSIVE)

R1A  43,2 cm (17 tum) lättmetallfälgar i 6-ekerdesign, lackerade i vana-
dinsilver, med däck 255/65 R17 på 7,5 J x 17 ET 50 (ingår i komb. m. 
designv. PROGRESSIVE, tillval i komb. m. designv. PURE)

R1B  43,2 cm (17 tum) lättmetallfälgar i 6-dubbelekerdesign, lackerade  
i svart och glanssvarvade, med däck 255/65 R17 på 7,5 J x 17 ET 50 
(tillval i komb. m. designv. PURE och i komb. m. designv. PROGRESSIVE)

R1C  45,7 cm (18 tum) lättmetallfälgar i 6-dubbelekerdesign, lackerade  
i himalayagrått, med däck 255/60 R18 på 7,5 J x 18 ET 50 (ingår i komb. 
m. designv. POWER, tillval i komb. m. designv. PROGRESSIVE)

R1D  45,7 cm (18 tum) lättmetallfälgar i 5-dubbelekerdesign, lackerade  
i svart och glanssvarvade, med däck 255/60 R18 på 7,5 J x 18 ET 50 
(tillval i komb. m. designversion PROGRESSIVE och i komb. m.  
designversion POWER)

R1E  48,3 cm (19 tum) lättmetallfälgar i 6-dubbelekerdesign, lackerade  
i svart och glanssvarvade, med däck 255/55 R19 på 7,5 J x 19 ET 50 
(tillval i komb. m. designversion PROGRESSIVE och i komb. m.  
designversion POWER)

R1F  48,3 cm (19 tum) lättmetallfälgar i multiekerdesign, lackerade  
i tremolitgrått och glanssvarvade, med däck 255/55 R19 på  
7,5 J x 19 ET 50 (tillval i komb. m. designversion PROGRESSIVE och  
i komb. m. designversion POWER)

m MER INFORMATION

om däck och Mercedes-Benz originaltillbehör finns på  
http://configurator.mercedes-benz-accessories.com  
eller hos din Mercedes-Benz-partner.
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VU9 S1H1 S1G

S1H

S1B

S1FVY2

F2J F2KF2I

Klädslar och paneler
Designversion PURE Designversion POWERDesignversion PROGRESSIVE

Paneler i designversion 
POWER

1 Tillval.

X-Klass | Klädslar och paneler

Klädslar

VY2
VU9
S1F
S1H
S1G
S1B

Tyg Tunja svart
Konstläder svart1

Tyg Posadas svart
Konstläder ARTICO/mikrofiber DINAMICA svart
Läder svart1

Läder nötbrunt1

Paneler

F2I
F2J
F2K

Panel i pixeloptik, svart matt
Paneler i aluminiumoptik med längsslipning1

Paneler i brun matt masurträoptik1
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9389

3142

6580

1288 92919139

5890

7259 9988

Lacker

1 Tillval.

Solida lacker

3142
6580
9139

Danakilröd
Granitgrön
Chisanavit

Metalliclacker1

1288
5890
7259
9291
9389
9988

Axinitbrons
Cavansitblå
Klippgrå
Kabarasvart
Beringvit
Diamantsilver

Solida lacker Metalliclacker1

X-Klass | Lacker
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Tekniska data

1  Inkopplingsbar fyrhjulsdrift. 2 Angivna värden för nominell effekt och nominellt vridmoment enligt förordning (EG) nr 715/2007 i dess gällande lydelse. 3 Fler däckdimensioner finns som tillval. 
4  Angivna värden har fastställts i enlighet med föreskriven mätmetod. Uppgifterna avser ”uppmätta NEDC-CO2-värden” i enlighet med artikel 2 nr 2 i genomförandeförordning (EU) 2017/1152. Värdena för 
bränsleförbrukning har beräknats utifrån dessa värden. Strömförbrukningen har fastställts utifrån förordning 692/2008/EG. På grund av att kontrollförfarandet enligt lag har ändrats på ett avgörande sätt

Det bästa för motorn –
Mercedes-Benz Originalmotorolja

X-Klass | Tekniska data

Dieselmotorer

X 220 d X 220 d 4MATIC1

Motortyp/antal cylindrar R4 R4

Cylindervolym, cm3 2 298 2 298

Effekt2, kW (hk) vid v/min 120 (163)/3 750 120 (163)/3 750

Vridmoment2, Nm vid v/min 403/1 500–2 500 403/1 500–2 500

Manuell växellåda [automatväxellåda] 6-växlad manuell växellåda [–] 6-växlad manuell växellåda [–]

Acceleration 0–100 km/h, s [automatväxellåda] 12,5 [–] 12,9 [–]

Topphastighet ca, km/h [automatväxellåda] 172 [–] 170 [–]

Däck i grundutförande3 255/65 R17 255/65 R17

Bränsleförbrukning4, 5, l/100 km
Stadskörning [automatväxellåda]

Landsvägskörning [automatväxellåda]

Blandad körning [automatväxellåda]

7,7 [–]

7,2 [–]

7,4 [–]

8,1 [–]

7,3 [–]

7,6 [–]

CO2 - utsläpp4, g/km, blandad körning [automatväxellåda] 195 [–] 200 [–]

Lastyta flak, m2 2,466 2,466

Vändradie, m 13,4 13,4

Tjänstevikt6, 7, kg [automatväxellåda] 2 136 [–] 2 216 [–]

Lastkapacitet7, kg [automatväxellåda] 1 064 [–] 1 034 [–]

Totalvikt, kg 3 200 3 250

Släpvagnsvikt, kg bromsad/obromsad 3 200/750 3 500/750

Max sammanlagd bruttovikt, kg 6 130 6 130
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kan högre värden ha angetts i bilens försäkran om överensstämmelse som har betydelse för fordonets typgodkännande och i förekommande fall fordonsskatten. 5 Tankvolym för alla motorer i grundutförande ca 73 l. Reserv ca 10 l. Tankvolym AdBlue®: ca 17 l. 6 Uppgifter enligt förordning (EU) 
1230/2012 i dess vid tryckning gällande lydelse. (Med förare, 75 kg, alla driftvätskor och bränsletanken fylld till 90 %.) 7 De verkliga förbrukningsvärdena är bl.a. beroende av bilens vikt och vald utrustning. Du kan få mer information hos din Mercedes-Benz återförsäljare. Utrustning och originaltillbehör 
(t.ex. takreling, flakkåpa etc.) kan förändra viktiga egenskaper hos bilen, t.ex. vikt, rullmotstånd och luftmotstånd. Sådana förändringar och rådande trafik- eller väderförhållanden kan påverka värdena för förbrukning och prestanda. Ytterligare tekniska data finns på www.mercedes-benz.se

X-Klass | Tekniska data

X 250 d X 250 d 4MATIC1 X 350 d 4MATIC

R4 R4 V6

2 298 2 298 2 987

140 (190)/3 750 140 (190)/3 750 190 (258)/3 400

450/1 500–2 500 450/1 500–2 500 550/1 400–3 200

6-växlad manuell växellåda [7-stegad automatväxellåda] 6-växlad manuell växellåda [7-stegad automatväxellåda] – [7G-TRONIC PLUS]

10,9 [11,4] 11,1 [11,8] – [7,9]

184 [179] 180 [175] – [205]

255/65 R17 255/65 R17 255/65 R17

7,9 [9,6]

6,9 [6,7]

7,3 [7,7]

8,3 [9,6]

7,0 [6,9]

7,5 [7,9]

– [10,0–10,3]

– [8,1–8,3]

– [8,8–9,0]

192 [203] 197 [207] – [230–236]

2,466 2,466 2,466

13,4 13,4 13,4

2 164 [2 169] 2 226 [2 248] – [2 249–2 389]

1 036 [1 031] 1 024 [1 002] – [861–1 001]

3 200 3 250 3 250

3 200/750 3 500/750 3 500/750

6 130 6 130 6 180



Om uppgifterna i denna broschyr: Produktförändringar kan ha ägt rum efter manusstoppet för denna trycksak  
(20 mars 2018). Tillverkaren har rätt att införa konstruktions- och designändringar, avvikande färgnyanser och förändrad 
leveransomfattning, under förutsättning att dessa förändringar och avvikelser är rimliga 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. Bilder och beskrivningar kan 
innehålla tillbehör och utrustning som inte ingår i grundutrustningen. Färgavvikelser kan förekomma av trycktekniska 
skäl. I denna katalog kan modeller och tjänster erbjudas som inte finns att tillgå i alla länder.

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

Lagring av tekniska data i bilen: Elektroniska komponenter i bilen (t.ex. krockkuddsstyrenhet, motorstyrenhet etc.) 
innehåller ett dataminne för tekniska fordonsdata, t.ex. meddelanden vid funktionsstörningar, bilens hastighet,  
bromskraft eller funktionssätt hos säkerhets- och körhjälpssystem i händelse av olycka (audio- och videodata sparas 

inte). Uppgifterna kan sparas punktvis under ett ögonblick vid t.ex. ett störningsmeddelande, under en mycket  
kort registreringstidsrymd (max. några sekunder) vid t.ex. en olycka eller i sammanfattad form för att t.ex. utvärdera 
påfrestningar på komponenter. Lagrade data kan läsas av via gränssnitt i bilen och bearbetas och användas av  
utbildade tekniker för att ställa diagnos och åtgärda eventuella funktionsstörningar, eller av tillverkaren för att analysera 
och ytterligare förbättra funktioner i bilen. Enligt kundens önskemål kan data också användas som grund för ytterligare 
tjänster som finns som tillval. Överföring av data från bilen till tillverkaren resp. tredje part (t.ex. nödanrop eCall) sker 
alltid enbart enligt lagar och förordningar eller efter kundens samtycke med hänsyn till dataskyddslagen. Du hittar  
mer information om lagrade data i bilen i bilens instruktionsbok. Denna hittar du som tryckt version i bilen eller online 
på www.mercedes-benz.se

Producentansvar för bilar. Vi tar hand om din X-Klass och ser till att den återvinns på ett miljömässigt riktigt sätt  
i enlighet med EU:s direktiv för hantering av uttjänta fordon. Fast det är ju många år innan du behöver tänka på det. 
Det finns ett brett nätverk av insamlingsställen och demonteringsfirmor som hjälper dig med återvinningen. Du kan 
lämna in din bil utan kostnad. Genom att lämna in din Mercedes för återvinning bidrar du till att sluta kretsloppet och 
spara på jordens resurser. Du kan läsa mer på Mercedes-Benz hemsida. 

Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart VAN/VMD 4970 · 2B900 · 09-01/0718


