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Uus X-klass.
Ühendab maailmad.
Ta trotsib iseseisvalt loodusjõudusid, talle iseloomulik disain tõmbab endale pilke. Ta on nii vastupidav ja
jõuline, et sobib liiklemiseks ka raskemal maastikul. Tänu selle märkimisväärsele disainile paistate silma
ka suurlinna džunglis. Funktsionaalne ja usaldusväärne partner igapäevatöös on täpselt sama veenev
nagu kaaslane spontaanseks vabaajaseikluseks. Tundke rõõmu sõidukist, mis ühendab elukeskkonnad
täiesti uuel viisil: tere tulemast X-klassi – Mercedes-Benzi pikapisse!
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Kes suudab üle ühe tonni kanda,
vajab tugevat selgroogu.
X-klass on läbi ja lõhki vastupidav: ta kannab rohkem kui 1000 kg koormust ja veab kuni 3500 kg
kaaluga haagist. Selleks vajab ta stabiilset ja vankumatut alusstruktuuri. Seepärast oleme ehitanud
oma pikapi tugevale kvaliteetsest terasest redelraamile. Te saate rahulikult koormat juurde lisada:
tööriistad, masinad, materjalid või spordi- ja vabaaja seadmed. Ka sillutamata teedel sõites aitab tugev
alusraam teil kindlalt edasi liikuda. Soovi korral kaitseb roostevabast terasest tehniline põhjakaitse
mootorit, käigukasti ja heitgaasisüsteemi maastikusõidul takistustest ülesõitudel.
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Hoolimata loodusjõududest.
Kui kivid ja kännud suudaks imestada, avaldaks X-klass neile muljet. Kui lülitate tagasillaveolt nelikveole 4MATIC ja
nelikveorežiimile Low, aktiveerite ülekande reduktsiooni maastikul ning tagasilla valikulise diferentsiaalilukustuse,
saate ka raskemal maastikul kindlalt edasi liikuda. Suur 202 mm kliirens – soovi korral kuni 222 mm – jätab sõiduki
all maastikule palju ruumi. Kui otsite seiklust, võtab X-klass koos teiega vastaval pinnasel tõuse kuni 100% ja tagab
sõidustabiilsuse kuni u 49,8° kalde korral. Nii annavad maastikusõidud veel rohkem sõidurõõmu. Sõitudeks kergel
maastikul või raskemates teetingimustes saab aktiveerida teise nelikveorežiimi High.
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Tugev kest. Stiilne sisu.
Preemiumklassi välimus – nüüd ka pikapidele: Ennekõike pähklipruuni või musta värvi nahksisustuse ja suure
disainielemendiga horisontaalselt jagatud armatuurlauaga saavutab X-klass pikapi kohta täielikult uue eksklusiivsuse.
Sõidu ajal naudite Mercedes-Benzile omast mugavust intuitiivselt paigutatud käsitsuselementide, modernsete
multimeediumsüsteemide ja Mercedes me connecti ühilduvusteenuste abil. Kõrgetel tuuridel aitavad siseruumi
kliimaseade, mitmekülgselt seadistatavad ja mugavad esiistmed ning mugav veermik pead selgena hoida.
Kui läheb kitsaks, säilitate ülevaate tänu 360°-kaameraga parkimispaketile.
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Pilkupüüdev kaubaruum.
Te paistate silma! Iseloomuliku Mercedes-Benzi disainiga X-klass tõmbab endale pilke nagu magnet.
Imposantne esiosa koos keskele paigutatud Mercedese tähega, dekoratiivne põhjakaitse, kühmud
(powerdome) kapotil ja silmatorkava disainiga esituled – valikuliselt koos LED-tuledega – annavad pikapile
domineeriva välimuse. Samuti ka küljedisaini selge joon ja rattakoopa laiendid koos kergmetallvelgedega
kuni suurusele 48,3 cm (19 tolli). Sama individuaalsed, kui teie reisid, on ka X-klassi varustusvõimalused koos
3 selgelt eristatava mudeliga PURE, PROGRESSIVE ja POWER ning paljude individualiseerimisvõimalustega.
Spetsiaalselt X-klassile arendatud originaallisatarvikud, nagu silmapaistev kastiraud või tugevad küljerauad1,
kastikate või veokastikate, rõhutavad sõiduki ilmekat välimust ja muudavad X-klassi just teie vajadustele
vastavaks.

1

Eeldatavalt saadaval alates märtsist 2018.
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Täiuslik sõidurõõm ootab ees!
Sisenege, käivitage ja tundke juba madalatel pööretel täielikku veojõudu. Laiendatud rattakoopad laiadel
rehvidel ratastega ei näe lihtsalt muljet avaldavad välja, vaid need annavad oma laia rööpmega panuse
X-klassi suurele põikisuunalisele dünaamikale. Samuti, nagu tagasilla erksaks muudetud mitme õõtshoovaga
vedrustus. Nii tõuseb iga kurviga ootusärevus järgmise võtmiseks ja liikumisest saab sõidurõõm.
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X-klass | Mudelid

Usaldusväärne teekaaslane.

Teed rajav universaal.

Seeria PURE on oma läbimõeldud funktsionaalsusega ideaalselt igapäevaste väljakutsuvate
ülesannete täitmiseks ette valmistatud. Meeldiva mugavusvarustuse hulka kuuluvad
kliimaseade ning Audio 20 USB arvukate teabe-, meelelahutus-, kommunikatsiooni- ja
ühendamisvõimalustega ning samuti paljude reguleerimisvõimalustega juhi- ja kõrvaliste.
Veokasti mõlemas küljeseinas 2 kinnitusaasa koorma lihtsamaks kinnitamiseks – tänu LED
valgustusele nähtav ka pimedas.

Seeria PROGRESSIVE on tänu oma mitmekülgsusele raskete tööülesannete täitmiseks sama
hästi varustatud kui spontaanne seikleja. Seejuures paistab ta silma suure varustus- ja
mugavustasemega. Dünaamilist välimust toetavad 43,2 cm (17-tollised) 6 kodara disainiga
kergmetallveljed, samuti interjööris näidikuplokk 2 toruja ümmarguse näidiku ja kroomitud ventilatsioonidüüsidega. Koormakinnitussiinid veokasti 3 seinas võimaldavad töö- ja
spordivahendeid kinnitada. Ja kompass tahavaatepeeglis näitab: suund on õige.
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Muljetavaldav trendilooja.
Seeria POWER tõuseb oma atraktiivse disaini ja mugavusvarustusega täiesti uuele tasemele –
näiteks tänu LED High Performance-esilaternatele, KEYLESS-GO võtmeta avamis- ja
käivitussüsteemile, elektriliselt reguleeritavatele esiistmetele koos nimmetoega, kliimaautomaatikale THERMOTRONIC ja Audio 20 CD-le koos puuteplaadiga. Tumedat värvi 45,7 cm
(18-tollised) 6 topeltkodara disainiga kergmetallveljed, dekoratiivne põhjakaitse ning kroomitud iluliistud ja osaliselt LED-lahendusega tagatuled muudavad POWER-mudeli ka
visuaalselt enesekindlaks.

Esmaklassiline mulje kandub edasi interjööri tänu nahaimitatsiooniga ARTICO/mikrokiud
DINAMICA polstrile, samuti näidikuplokile ja nahaimitatsiooniga ARTICO kontrastniidiga
servaõmblustele ning pikselimitatsiooniga musta matti värvi disainielemendile. Eksklusiivselt sellele mudelile on saadaval pruuni matti värvi puiduimitatsiooniga disainielemendid
ja alumiiniumimitatsiooniga pikiliist ning pähklipruuni või musta värvi nahksisustus.
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X-klass | Kõrghetked

Info- ja meelelahutuskunstnik.

Pingevaba parkimine ja manööverdamine.

Multimeediasüsteem COMAND Online ei jäta info ja meelelahutuse, navigatsiooni ja
kommunikatsiooni osas sõidukis pea ühtki soovi täitmata. Kiire kõvakettapõhine navigatsioon
kvaliteetse topograafilise 3D-kaardikujutisega jälgib Live Traffic liiklusinfot (liiklusinfo
reaalajas, riigipõhine) ja võimaldab seega dünaamilist sihtkohajuhatust, mille abil saab
ummikutest ümber sõita ja sõiduaegu lühendada.

Parkimispakett 360°-kaameraga vähendab juhi koormust tänu panoraamvaatega kaamerapildile ja aitab PARKTRONIC-uga parkimiskohale parkimisel ja parkimiskohalt väljumisel
ning manööverdamisel. 360°-kaamera muudab sõidukit vahetult ümbritseva ala nähtavaks –
ka pealtvaates ja allpool aknapiiri. See aitab seeläbi tuvastada takistusi parkimisel ja
manööverdamisel. Lisaks hoiatab PARKTRONIC optiliselt ja akustiliselt takistustest sõiduki
ees ja taga ning aitab vältida kahjustusi parkimisel ja manööverdamisel.

Hiilgav meediumiekraan, internetibrauser, integreeritud 80 GB kõvaketas ja DVD-seade
kuuluvad samuti varustusse. Lisaks uuenduslikule käsitsemislahendusele juhtseadmega
ergonoomilise puuteplaadi kaudu saab multimeediumsüsteemi käsitseda ka häälkäskudega
LINGUATRONICu abil. Sõiduki jälgimine võimaldab sõidukiga ühenduse luua isegi kaugelt
nutitelefoni abil, näiteks pärida sõiduki hetkeasukohta.
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Optiline ja funktsionaalne kõrghetk.

Tugevdatud rasketeks tingimusteks.

LED High Performance-laternad annavad eksterjöörile nii päeval kui öösel tüüpilise
optilise valgusdisaini ja hoolitsevad suurepärase nähtavuse eest pimedas. LED-tuled
tekitavad meeldivat heledat valgust. Võrdluses tavapäraste halogeenlaternatega
saavutatakse sel viisil koos nii sõidutulede kui kaugtuledega ühtlasem sõidutee valgustus. Lisaks iseloomustab LED-tulesid pikk kasutusiga ja väga madal energiakulu –
hoolimata suuremast valgustustugevusest.

Tugev redelraam ei lase ennast kergesti kõikuma lüüa. Tema profiilid muudavad ta eriti
stabiilseks ja väändumiskindlaks – eelis võrreldes U-profiiliga redelraamiga. Jäik telg
tagasillal kannab raskeid koormaid ja parendab suure kompensatsiooni abil haarduvust
maastikul. Kuid X-klass ei piirdu ainult tugevuse ja kandevõimega. Tänu mitme õõts
hoovaga kruvivedrustusega tagasillale ei tehta sõidurõõmule ja sõidumugavusele mingeid
kompromisse.
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Maksimaalne kaubaruumi maht.

Esmaklassiline kaubakaitse.

Sõiduki värvi kastikate sobitub voolujoonelisuse poolest suurepäraselt sõiduki disainiga.
See suurendab kaubaruumi ja kaitseb kaupa varguse eest. Tänu kvaliteetsetele materjalidele
on see tugev, pikaealine ning hoiab niiskuse ja tolmu kaubast eemal. Erinevad aknavariandid varustavad kaubaruumi valguse ja värske õhuga. Kõik klaasid on tumedaks toonitud
ning kaitsevad kuumuse ja uudishimulike pilkude eest. Kastikate on varustatud tugeva
sisepolstriga ja selles on LED-valgustus. Tänu katusereeingule saab kastikattel transportida kuni 150 kg kaaluvaid koormaid.

Sõidukiga sama värvi kastikate sobib oma kujult suurepäraselt pikapi disainiga. Kiri
„Mercedes-Benz“ mõlemal küljel täiustab kastikatet visuaalselt. Funktsionaalse poole pealt
on see usaldusväärne kaitse ilmastiku, tolmu ja varguse vastu. Tänu kvaliteetsetest
materjalidest valmistamisele iseloomustab kastikatet eriline vastupidavus ja pikaealisus. See
avatakse lukust eraldi võtmega ja sellel on automaatne LED-valgustus – nii leiate kauba
ka pimedas kiiresti ja lihtsalt. Soovi korral on kastikate koos kastirauaga kombineeritav.

m

LISATEAVET
originaaltarvikute kohta saate aadressil http://www.mercedes-benz-accessories.com/x-class

Kastikate on saadaval ka ilma katusereelinguta.

või otse oma Mercedes-Benzi partnerilt.
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Väljendusrikas stiilielement.

Lakooniline küljedisain.

Massiivne ja kriimustuskindel kastiraud poleeritud roostevabast terasest sobib ideaalselt
silmatorkavale ja jõulisele pikapi disainile ja annab sõidukile veelgi progressiivsema
välimuse. Kiri „Mercedes-Benz“ rõhutab väärtust. Kastirauda saab kiiresti külge monteerida
või lahti monteerida ning seda saab suurepäraselt kastikattega kombineerida.

Poleeritud roostevabast terasest küljeraudade toruläbimõõt on 76 mm ja need annavad
sõidukile stiilse ja silmatorkava küljedisaini, mis rõhutab pikapi omapära veelgi. Lisaks
sellele lihtsustavad astmelauad küljeraudadel ohutut ja libisemiskindlat peale astumist ja
maha ronimist ning ka peale ja maha laadimist.

Kastiraud on saadaval ka musta värvi terasest.

Küljerauad on saadaval ka musta värvi terasest.
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Seeria PURE

Seeria PROGRESSIVE

Seeria POWER

Polster ja disainielemendid.
VY2

S1F

S1H

VU9

S1H1

S1G

S1B

Polsterdus
VY2 Materjal Tunja must
VU9 Kunstnahk must1
S1F Materjal Posadas must

Disainielemendid
seeria POWER

S1H Nahaimitatsioon ARTICO / mikrokiud DINAMICA must
S1G Nahk must1
S1B Nahk pähklipruun1
Disainielemendid seeria POWER
F2I

Disainielement pikselimitatsioon, must matt

F2J Disainielement alumiiniumimitatsioon pikiliistuga1
F2K Disainielement puiduimitatsioon, pruun matt1

1

Lisavarustus.

F2I

F2J

F2K

X-klass | Värvid
Universaalvärv

Metallikvärv1

Värvid.

3142

6580

9139

1288

9291

5890

9389

7259

9988

Universaalvärv
3142 Danakil-punane
6580 Graniitroheline
9139 Chisana valge
Metallikvärv1
1288 Aksiniitpronks
5890 Kavansiitsinine
7259 Kivihall
9291 Kabara must
9389 Bering-valge
9988 Teemanthõbe

1

Lisavarustus.
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Tehnilised andmed.

Diiselmootorid
X 220 d

X 220 d 4MATIC

Silindrite arv/paigutus

4 reas

4 reas

Mootori töömaht cm3

2298

2298

Nimivõimsus kW (hj) p/min juures

120 (163)/3750

120 (163)/3750

Nimipöördemoment Nm p/min juures

403/1500–2500

403/1500–2500

Manuaalkäigukast [automaatkäigukast]

6-käiguline manuaalkäigukast [–]

6-käiguline manuaalkäigukast [–]

Kiirendus 0–100 km / h sekundites [automaatkäigukast]

12,5 [–]

12,9 [–]

Tippkiirus km / h [automaatkäigukast]

172 [–]

170 [–]

Standardrehvid2

255/65 R17

255/65 R17

Linnas [automaatkäigukast]
Maanteel [automaatkäigukast]

7,7 [–]
7,2 [–]

8,1 [–]
7,3 [–]

Kombineeritud [automaatkäigukast]

7,4 [–]

7,6 [–]

CO2-heitmed mõõdetuna g/km kombineeritud liikluses [automaatkäigukast]

195 [–]

200 [–]

Madelauto laadimispind m2

2,48

2,48

1

1

Kütusekulu

1, 3

l/100 km

1

Pööramisraadius m

13,4

13,4

Tühimass4, 5 kg [automaatkäigukast]

2133 [–]

2213 [–]

Kandevõime5 kg [automaatkäigukast]

1067 [–]

1037 [–]

Täismass kg

3200

3250

Haakemass (kg) piduritega/piduriteta haagise korral

3200/750

3500/750

Kombineeritud täismass kg

6130

6130

Mootorile parim:
Mercedes-Benzi originaalmootoriõli

1

 äesolevad väärtused määrati kindlaks ettekirjutatud mõõtmismeetodite kohaselt (vastavalt määruse (EÜ) nr 715/2007 ajakohaselt kehtivale versioonile). Märkus: andmed ei kehti üksikule sõidukile
K
ja ei ole osa pakkumisest, vaid need on kasutatavad ainult võrdluseesmärgil erinevate sõidukitüüpide vahel. CO2-emissioone, mis tekivad kütuse või teiste energiaallikate tootmise ja valmistamise
käigus, ei võeta direktiivi 1999/94/EÜ kohaselt CO2-emissioonide mõõtmise käigus arvesse. 2 Muud rehvisuurused on saadaval lisavarustuses. 3 Kõigi mootorite paagi maht standardvarustuses
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888

1215

3798 avatud ukse korral

1920
2113

29°
3150
5340

1560

20,4°

1302

1587
1357

1819
1285
854

24°

3413 avatud ukse korral

1632

854
1285

1819

~ 1718

(5733 avatud tagaluugi korral)

(1916 sisseklapitud peeglite korral)

X 250 d

X 250 d 4MATIC

4 reas

4 reas

2298

2298

140 (190)/3750

140 (190)/3750

450/1500–2500

450/1500–2500

6-käiguline manuaalkäigukast [7-käiguline automaatkäigukast]

– [7-käiguline automaatkäigukast]

10,9 [11,4]

– [11,8]

184 [179]

– [176]

255/65 R17

255/65 R17

7,9 [9,6]
6,9 [6,7]

– [9,6]
– [6,9]

7,3 [7,7]

– [7,9]

192 [203]

– [207]

2,48

2,48

13,4

13,4

2161 [2169]

– [2234]

1039 [1031]

– [1016]

3200

3250

3200/750

3500/750

6130

6130

u 73 l. Varu u 10 l. AdBlue®-paagi maht u 17 l. 4 Andmed määruse (EL) 1230/2012 kohaselt vastavalt trükkimineku ajal kehtivale versioonile. (Koos juhiga, 75 kg, kõigi töövedelike ja 90% paagi täitetasemega.) 5 Tegelikud kuluväärtused olenevad muu hulgas sõiduki massist ja varustusest.
Lisateavet saate oma Mercedes-Benzi edasimüüjalt. Originaal-lisavarustus (nt katusereeling, kastikate) võib muuta sõiduki olulisi omadusi, nagu mass, veere- ja õhutakistus, ning mõjutada, koos liiklus- ning ilmastikutingimustega, sõiduki kulu- ja jõudlusväärtusi. Muud tehnilised andmed aadressil
www.mercedes-benz.ee
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Brošüüris esitatud andmetest: pärast selle trükise toimetamise lõppu, 20.04.2017, võib tootel esineda muudatusi.

jooksul (maksimaalselt mõni sekund), nt avarii korral, või kokkuvõtlikus vormis, nt detaili koormatuse hindamiseks.

Tootja jätab endale õiguse teha konstruktsiooni- või vormimuudatusi ja muudatusi värvitoonis ning varustusmahus, kui

Salvestatud andmeid saab sõidukis olevate liideste kaudu lugeda, koolitatud tehnikud saavad neid kasutada ja töödelda

muudatused on müüja huvi silmas pidades ostja jaoks mõistlikud. Juhul kui müüja või tootja kasutab tellimuse või tellitud

diagnostika eesmärgil ning võimalike talitlushäirete kõrvaldamiseks ja tootja saab neid kasutada ning töödelda analüü

ostueseme tähistamiseks märke või numbreid, ei saa ainuüksi sellest tuletada mitte mingeid õigusi. Joonised ja kirjeldused

simiseks nind sõiduki funktsioonide täiendavaks parendamiseks. Kliendi soovil saab andmeid kasutada ka muude valikuliste

võivad sisaldada ka lisatarvikuid ja lisavarustust, mis ei kuulu standardsesse varustusmahtu. Värvierinevused on tingitud

teenuste alusena. Andmete edastamine sõidukist tootjale või kolmandatele isikutele toimub üldiselt vaid seadusliku

trükitehnikast. See trükis võib sisaldada ka tüüpe ja tugiteenuseid, mida üksikutes riikides ei pakuta.

loa olemasolul (nt hädaabikõne sõidukist eCall) või kliendi lepingulise nõusoleku korral andmekaitseseaduse sätteid
silmas pidades. Lisateave sõidukis salvestatud andmete kohta on sõiduki kasutusjuhendis. Selle leiate trükitud kujul

Seda brošüüri kasutatakse rahvusvaheliselt. Teave seaduslike, õiguslike ja maksualaste eeskirjade ja sellise mõju kohta

sõidukist või riiklikult Mercedes-Benzi veebilehelt.

kehtivad vaid Saksamaa Liitvabariigi kohta selle kataloogi toimetamise lõpu ajahetke seisuga. Küsige seepärast muudes
riikides kehtivate eeskirjade ja mõju ning viimase siduva redaktsiooni kohta oma Mercedes-Benzi kaubikute edasimüüjalt.
www.mercedes-benz.ee

Kasutatud sõidukite tagasivõtmine. Meelsasti võtame teie X-klassi keskkonnahoidlikuks taaskasutamiseks Euroopa
Liidu (EL) kasutuselt kõrvaldatud sõidukite direktiivi järgi uuesti tagasi – aga sinnani on veel palju aega. Selleks et muuta
sõiduki tagastamine teile võimalikult lihtsaks, on loodud tagasivõtupunktide ja lammutustöökodade võrgustik. Te saate

Tehniliste andmete salvestamine sõidukis: Elektroonilised sõidukikomponendid (nt turvapadja juhtplokk, mootori
juhtplokk jne) sisaldavad andmemälu tehniliste sõidukiandmete jaoks, nagu teated talitlustõrgete korral, sõiduki kiirus,

oma sõiduki ühesse nendest töökodadest tasuta ära anda. Sellega aitate oluliselt kaasa taaskäitlemise toimimisele

pidurdustugevus või turvasüsteemide ja sõiduabisüsteemide talitlusviis avariisündmuse juhul (audio- ja videoandmeid
ei salvestata). Andmed salvestatakse lühiajaliselt, täpselt momendipõhiselt, nt tõrketeate korral, väga lühikese salvestusaja

kohta leiate oma riigi Mercedes-Benzi veebilehelt.

Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart

VAN/VMD 4970 · 2A900 · 48-00/0917

ja ressursside säästmisele. Lisateavet kasutatud sõidukite taastöötlemise, taaskasutamise ja tagasivõtmise tingimuste

