
GLB



Kõik muutub. Maailm areneb üha kiiremini ning on täis uusi võimalusi. Kõik on 
võimalik, kui oled uuele avatud – ja Sul on auto, mis on valmis praktiliselt kõigeks. 
Koge vabadust nagu ei eales varem: avasta uus Mercedes-Benz GLB.

Avatud kõigele uuele.







Meie uue maasturi disainis on igal joonel ja igal detailil üks kindel ülesanne: 
anda Sulle maksimaalne vabadus. GLB on esimene omasugune auto, mis mõtestab 
sellisel määral ümber ruumikuse, andes Sulle alati võimaluse teha just seda, 
mida soovid. GLB puhul on mõeldud suurelt – kõigile neile, kel on suured plaanid.

Vabadus kõige kaunimas vormis.





Tunne end mugavalt, GLB-ga oled kõigeks valmis. Kui auto varustusse on 
valitud ka kolmas istmerida, siis saab soovi korral keskmiseid istmeid 
pikisuunas liigutada – see annab Sulle täpselt nii palju ruumi, kui 
igapäevastes asjatoimetustes tarvis läheb. Ning tänu ventileeritavatele 
istmetele ja paljudele muudele lisadele püsid alati oma mugavustsoonis.

Eelised mugavuses. 
Tänu ruumikusele.



Uus GLB teab, mis ees ootab – isegi siis, kui Sa ei sõida teedel. GLB ohutuskontseptsioon 
tagab, et võid turvaliselt liikuda igal pinnasel. Tema maastikusõidurežiim optimeerib 
haardumist libedal ning lahtisel pinnasel – ning kohandab oma jõudlust ja pidureid 
kõikjal, kus pole asfalti.

Ettenägelik. Igas suunas.







Uus MBUX multimeediasüsteem hoiab Sind alati kõige vajalikuga kursis. Seda on väga 
lihtne kasutada ning see on mitmekülgselt kohanduv. Lihtsalt järgi oma intuitsiooni – 
ning ole ühenduses kogu maailma ja ennekõike kõigi nendega, kes on Sulle tähtsad.

Avab uusi võimalusi. Intuitiivselt.





Uudishimu motiveerib meid. Me tahame teada, mis ootab ees. Ning on 
hea, kui me ei pea muretsema selle pärast, kas soov midagi uut ette 
võtta ka Su autole sobib – lihtsalt asu teele! Avasta uue GLB võimalused: 
tema teist istmerida saad soovi korral edasi-tagasi nihutada ning autosse 
mahub seitse sõitjat. Nii oled alati piisavalt paindlik. Ükskõik, milliseid 
plaane oma eluga pead – või mis üllatusi elu pakub.

Loodud uute kogemuste jaoks.



Saa tuttavaks isejuhtimisega: kõrgtehnoloogilised süsteemid aitavad 
Sind paljudes situatsioonides, reguleerides sõidukiirust, keerates rooli, 
vahetades sõidurada ning assisteerides ka siis, kui tekib kokkupõrkeoht.  
Liiklusõnnetuse risk väheneb – nii sõitjaid kui ka teisi liiklejaid kaitstakse 
efektiivselt. Nii jõuad sihtkohta lõõgastunult ja turvaliselt.

Tuuleklaasinäidik.
Parim väljavaade sportlikuks sõidunaudinguks ja kindlustunnet 
sisendavaks juhtimiskogemuseks: tuuleklaasinäidik muudab klaasi 
Su ees muljetavaldavaks digitaalseks ekraaniks. Nii on Sul oluline 
info alati silme ees. Su tähelepanu püsib jäägitult teel ning ees 
ootaval liiklussituatsioonil.

Juhabisüsteemide pakett.



Valikuvabadus – paljud eri viisil antud käsklused viivad sama 
tulemuseni: vali kas puuteekraan, meediasüsteemi, navigeerimise ja 
telefoni otsevalikunupud, puutepinnad roolirattal, puutepadi või 
laiendatud hääljuhtimine.

LINGUATRONIC hääljuhtimine.
Kõnetuvastust saab laiendada ka Mercedes-Benzi võrguteenustele – 
näiteks ilmateate ning internetiraadio jaoks. Ühtlasi saab selle abil 
juhtida paljusid sõiduki funktsioone nagu näiteks kliimaseadet 
ning istmesoojendust.

Kasutuslihtsus.



Kolmas istmerida kahele sõitjale ja teise istmerea pikisuunas reguleerimine.
Sinu auto istmete paigutus ning pakiruumi mahutavus on täpselt nii suures ulatuses muudetavad, kui nõuavad seiklused Sinu elus. Kui tarvis, saad 
kogu teist istmerida 140 mm võrra ettepoole nihutada, suurendades nii olulisel määral kas pakiruumi või siis tagaistujate jalaruumi. Kuni kahele 
sõitjale mõeldud kolmanda istmerea saab kiiresti kokku ja lahti klappida. Kasuta seda paindlikkust, mil iganes tarvis – et kaasa võtta rohkem 
reisijaid või pagasit. 



MULTIBEAM LED ja esimesed udutuled.
Täiuslik nähtavus: adaptiivsetes MULTIBEAM LED esituledes kasutatakse individuaalselt juhitavaid LED elemente, mis reageerivad liiklussituatsioonile. 
Osaline kaugtulede vihk jätab teised liiklejad valgusvoost välja ega pimesta neid. Ning kurvi- ja aktiivvalguse funktsioonid valgustavad optimaalselt 
vaatevälja, et märkaksid ohte varem. Udutuled valgustavad laiemalt kui põhituled, muutes teeservad paremini nähtavaks.



GLB funktsionaalsus avaldab muljet – isegi siis, kui te ei vali lisavarustuse hulgast juurde 
mitte midagi. Baasvarustusse kuuluvad näiteks reguleeritava nurgaga tagaistme 
seljatoed, mida saab suhtes 40/20/40 ka kokku klappida, ning seadistatava kõrgusega 
pakiruumi põrand. Kõrget ohutustaset näitab baasvarustusse kuuluv piduriassistent 
Active Brake Assist.

Standardvarustus ja lisad.
Style disaini- ja varustuspaketiga kerkib Su GLB standardvarustusega autode seast 
esile – seda on muudetud esinduslikumaks nii seest kui ka väljast. Pakett hõlmab 
muu hulgas spetsiaalseid aerodünaamiliselt optimeeritud 17-tolliseid alumiiniumvelgi 
ja ainult selle paketiga kaasnevaid polstreid ja kontrastseid õmblusi.

Disaini- ja varustuspakett Style.



Progressive disaini- ja varustuspakett viib Su auto veelgi kõrgemale tasemele: tasemele, 
mille eeliseid tunned ja näed. Naudi tipptehnoloogiat ja koge unikaalselt väljendusrikast 
maasturi-elustiili. Ühtlasi pakub see pakett lisavõimalusi nii auto välimuse kui ka 
sõitjateruumi täiustamiseks – näiteks Leather nahapaketi ja Night paketi abil.

Disaini- ja varustuspakett Progressive.
AMG Line muudab Su auto sportlikult atraktiivseks nii täiustatud välisdisaini kui ka 
sõitjateruumi abil. Ainult selle paketiga kaunistavad Su autot AMG laiendid ja üheosaline 
teemandidisainiga esivõre. Sportistmed pakuvad optimaalset mugavust, Nappa nahaga 
kaetud sportroolil on sirge alaosa. Ning sõiduelamuse muudab veelgi intensiivsemaks 
Direct-Steer roolisüsteem.

AMG Line.



Sõida just nii, nagu soovid. Vajutades DYNAMIC SELECT nuppu, saad valida erinevate sõidurežiimide vahel, mille puhul erinevad 
näiteks mootori, käigukasti, vedrustuse ja roolisüsteemi seadistus. Sportrežiimis on auto dünaamilisem ja standardrežiimis  
“Comfort” eriti tasakaalukas. “ECO” seevastu panustab maksimaalsele efektiivsusele, säästes kütust ja raha.

DYNAMIC SELECT.



Naudi mugavust pikkadel maanteesõitudel ning läbi kurve sportliku enesekindlusega. Tasakaalukas komfortvedrustus ühendab 
muljetavaldaval moel suurepärase stabiilsuse ja tundliku juhitavuse. See muudab Su sõidud turvaliseks ning tagab samaaegselt 
tõelise juhtimisnaudingu.

Komfortvedrustus.



Tehnilised andmed.

Mootoritele parim:
Mercedes-Benzi originaalõlid.

1  Võimsus vastavalt Määruse (EC) nr. 715/2007 hetkel kehtivale versioonile. 2 Saadaval lühiajaliselt. 3 Elektrooniliselt piiratud. 4 Näidud on arvutatud vastavalt kirjeldatud mõõtemetoodikale. Need vastavad “NEDC CO2 näitajatele” vastavalt
Artikkel 2 Nr. 1 Rakendusmäärusele (EU) 2017/1153. Kütusekulu on arvutatud antud määruse põhjal. Lisainfot uute sõiduautode ametliku kütusekulu ja CO2 heitmete kohta leiab väljaandest nimega „Suunised uute sõiduautode kütusekulu, CO2 

heitmete ja elektrikulu kohta”, mis on tasuta saadaval kõikide edasimüüjate juures ja Deutsche Automobil Treuhand GmbH kodulehel www.dat.de. Näidud ei põhine konkreetsel sõidukil ega ole osaks tootepakkumisest; need on edastatud ainult
erinevate mudelite võrdlemiseks. Näitajad sõltuvad valitud lisavarustusest. 5 Kehtiv ainult Euroopa Liidus. Andmed võivad riigiti erineda. 6 Arvutatud vastavalt mõõdetud CO2 heitmetele, arvestades sõiduki massi.

Bensiinimootorid. 

GLB 200 GLB 250 GLB 250 4MATIC GLB 35 4MATIC

Töömaht (cm3) 1332 1991 1991 1991

Maksimaalne võimsus1 (kW [hj] / p/min) 1202 1652 1652 2252

Kiirendus 0 - 100 km/h (s) 9,1 7,1 6,9 5,2

Tippkiirus (km/h) 2073 2403 2363 2503

Kütusekulu (l/100 km)
Linn
Maantee
Keskmine

7,3-7,5
5,0-5,4
5,9-6,2

8,7-8,8
5,6-5,9
6,7-7,0

9,1-9,2
5,9-6,3
7,1-7,4

9,3
6,4-6,5
7,5-7,6

Keskmine CO2 heide4 (g/km) 134-141 153-159 162-169 114-117

Heitmestandard5/efektiivsusklass6 B - B C - C D - C A - A

Diiselmootorid. 

GLB 180 d GLB 200 d GLB 220 d GLB 200 d 4MATIC GLB 220 d 4MATIC

Töömaht (cm3) 1950 1950 1950 1950 1950

Maksimaalne võimsus1 (kW [hj] / p/min) 852 1102 1402 1102 1402

Kiirendus 0 - 100 km/h (s) 11,3 9,0 7,7 9,3 7,6

Tippkiirus (km/h) 1883 2043 2203 2013 2173

Kütusekulu (l/100 km)
Linn
Maantee
Keskmine

5,6-5,9
4,3-4,5
4,8-5,0

5,7-6,0
4,2-4,4
4,8-5,0

5,7-5,9
4,4-4,6
4,9-5,1

5,9-6,3
4,5-4,7
5,0-5,3

5,7-6,2
4,7-4,9
5,1-5,4

Keskmine CO2 heide4 (g/km) 125-131 126-131 128-134 132-140 135-142

Heitmestandard5/efektiivsusklass6 A - A A - A A - A B - A B - A



Mõõdud.

Kõik mõõdud millimeetrites. Esitatud mõõtmed on keskmised näitajad. Kehtivad baasvarustuses ja koormata sõidukite kohta.
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Pange tähele: pärast antud trükise koostamise tähtaega (16.05.2019) võib olla toodet muudetud. Tootja jätab endale 
õiguse teha tarneperioodil muutusi toote disainis, vormis, värvis ja tehnilistes andmetes, kui neid muutuseid, võttes 
arvesse müüja huve, võib pidada ostja suhtes mõistlikuks. Kui müüja või tootja kasutab tellimuse või tellimuse eseme 
tähistamiseks sümboleid või numbreid, ei saa õigusi tuletada üksnes nendest. Pildid võivad näidata varustust ja lisasid, 
mis ei kuulu standardvarustusse. Antud trükist levitatakse rahvusvaheliselt.

Teave õigusnormide, õigusnõuete ja maksustamise ning selle tagajärgede kohta kehtib aga ainult Saksamaa Liitvabariigi 
suhtes ja oli trükise koostamisel täpne. Praegu kehtiva ning spetsiifilisema info saamiseks pöörduge palun lähima voli-
tatud Mercedes-Benzi edasimüüja poole.
www.mercedes-benz.ee
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