V-klassi

mahtuniversaal

Sama suur nagu elu
Istu V-klassi ning naudi iga kilomeetrit. V-klass on just niisama mitmekülgne nagu
Su elu ja sama imeline nagu Su unistused. Isikupärase disainiga, mida saad
vastavalt oma maitsele viimse detailini veelgi erilisemaks muuta. Sõiduomadused,
mis ühendavad võrdsel määral nii pehmuse kui ka suurepärase juhitavuse, madal
kütusekulu ja Mercedes-Benzile omane mugavus ja turvalisus. Kõik see tagab, et
pere- ja ärisõidud on veelgi lõõgastavamad, et seiklejad saavad võtta igast hetkest
maksimumi ning transfeer-reisijad jõuavad sihtkohta mugavalt ja stiilsemalt kui
kunagi varem.

Avaldab muljet
V-klassi kvaliteetse viimistlusega sõitjateruum toob Su ellu uue lemmikkoha. Naudi
laitmatu disaini ning esinduslike materjalidega eksklusiivset interjööri. Avatav panoraam
katuseluuk¹ hellitab Sind veelgi enama valguse ning avarusega. Ja sellega käivad koos
joogid, mida saad hoida kas kahes temperatuuri reguleerivas topsihoidikus või
jahutusega laekas². Kui peaksid sõitma hilja öösel, loob meeleoluvalgustus³ meeldivalt
rahustava atmosfääri.
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Panoraam katuseluuk on lisavarustus V-klassil ja V-klass AVANTGARDE’il ning standardvarustus V-klass EXCLUSIVE’il.
Jahutusega laekaga keskkonsool on lisavarustus V-klassil ja V-klass AVANTGARDE’il ning standardvarustus V-klass EXCLUSIVE’il.
Meeleoluvalgustus on lisavarustus V-klassil ja standardvarustus V-klass AVANTGARDE’il ning V-klass EXCLUSIVE’il.

Suurusest tulenev mahutavus
Ükskõik kas väikesteks igapäevasteks naudinguteks või lihtsalt vaba aja veetmiseks,
V-klass on valmis! Palju ruumi ning veel rohkem häid ideid, mis muudavad sõitjateruumi
eriti mitmekülgseks. Eraldi avatav tagaaken on sellest üks näide. Selle ruumi säästev
avamissüsteem ning lisavarustusena pakutav kahe ostukastiga pakiruumi riiul² muudavad
asjade laadimise ja mahalaadimise lapsemänguks. Lisavarustusse kuuluva elektrilise
EASY-PACK tagaluugi³ avamine ja sulgemine ei saaks samuti olla lihtsam – lihtsalt vajuta
nuppu. V-klassi paljud istmekonfiguratsioonid ning sõitjateruumi ümberseadistamise
võimalused muudavad selle ka piisavalt mitmekülgseks, et vastata Su laste vajadustele.
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Eraldi avatav tagaaken on lisavarustus V-klassil ja standardvarustus V-klass AVANTGARDE’il ning V-klass EXCLUSIVE’il.
Ostukastid on saadaval pika ja ekstrapika teljevahega versioonidele.
EASY-PACK tagaluuk on lisavarustus V-klassil ja V-klass AVANTGARDE’il ning standardvarustus V-klass EXCLUSIVE’il.

Heaolu kuni kaheksale
Üks, kaks või kolm – vali mõlemasse tagaritta just nii palju istmeid, nagu tarvis läheb. V-klassi tagaosas on
standardvarustusena neli mugavat individuaalistet. Isegi lühike kere mahutab kaks kolmekohalist istet
muutes V-klassi kaheksakohaliseks. Tänu kiirkinnitustega relsisüsteemile saad nii tervikistet kui ka eraldi
istmeid pikisuunas liigutada, paigutada neid üksteisele vastamisi või üldse välja tõsta. Ning neile, kes
soovivad ekstramugavust, pakume kolmekohalist istet ka voodiks muudetavas versioonis1 ja unikaalseid
massaaži ja ventilatsiooniga luksusistmeid2.
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Voodipakett on lisavarustus V-klassil ja V-klass AVANTGARDE’il.
Luksusistmed on lisavarustus V-klassil, V-klass AVANTGARDE’il ja V-klass EXCLUSIVE’il.

Atraktiivne kõikidele meeltele
Uus V-klass on tõeline pilgupüüdja. Isikupärases välisdisainis puhkab silm efektsel
kaitseraual ja uuel teemandimustriga esivõrel. Esmapilgust on selge, et uus V-klass
on oma suure Mercedese embleemi ning selle kõrval paikneva kahe kõrgläikega
liistuga täpselt sama palju Mercedes-Benzi sõiduautode perekonna osa kui varem.
Muljet avaldab ka pilk sõitjateruumi: modernne disain, parimad materjalid ja laitmatu
viimistlus – kõik see näeb välja sama hea, kui on puudutades.
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AVANTGARDE

EXCLUSIVE

AMG Line

Valik visuaalselt ja funktsionaalselt atraktiivset varustust, mis muudavad V-klass
AVANTGARDE’i veel eksklusiivsemaks ja sportlikumaks.

EXCLUSIVE varustuspakett tõlgendab luksust intrigeerival moel:
esinduslike disainielementide, eksklusiivne varustuse ja viimistlusega.

AMG-le omaste detailide ning parima viimistluse kombinatsioon võimendavad V-klassi
sportlikku iseloomu ning lisavad individuaalsust. Välisdisaini teevad eriti esinduslikuks
teemandidisainiga esivõre, AMG alumiiniumveljed, AMG lisaspoiler, sportlikumad esi- ja
ka tagumine kaitseraud, kroomitud lävepakukaitsed ja küljelaiendid.

Sportvedrustus ning "Mercedes-Benz" kirjadega võimsad pidurid tagavad tundlikuma
juhitavuse ning dünaamilisema välimuse. Sõitjateruumile lisavad klassi sportpedaalid ja
süsinikkiu-disainiga AMG viimistluselemendid.

Luksusiste

Juhi komfortiste

Voodipakett

Laua-pakett

Lõõgastu, puhka, tunne end hästi: tagumine luksusiste hellitab Sind erakordse
mugavusega. Tänu individuaalselt seadistatavale massaažifunktsioonile, ventilatsioonile
ja istme seljatoe kallutamisele ei jää mugavuse osas ükski soov täitmata.
Rohkeid reguleerimisvõimalusi juhitakse mugavalt käetoe küljel olevalt paneelilt.
Luksusiste on polsterdatud Lugano nahaga ja see on saadaval kahes värvis.

Komfortistmel leiab ka pikaks reisiks mugava asendi sisuliselt igat mõõtu ning kehakujuga
juht. Selle nimel saab istet käsitsi reguleerida kaheksas suunas: pikisuunas, et juhi jalad
oleks pedaalidest õigel kaugusel, kõrguses, samuti suurema mugavuse nimel seljatoe ja
istmepadja nurka. Lisaks on võimalik vastavalt juhi suurusele ja mugavuseelistustele
seadistada peatoe kõrgust ja nurka. Veelgi lisab mugavust käetugi kõrvalistuja pool.

Voodipakett muudab kolmekohalise keskmise rea istme kiiresti ja lihtsalt mugavaks
voodiks – näiteks lühikeseks puhkuseks või ka planeeritud ööbimiseks. Spetsiaalne
pikendus annab voodi mõõtmeteks umbes 1,93 x 1,35 meetrit pika kere ning 2,03 x
1,35 meetrit kompaktse kerepikkuse puhul. Tumedaks toonitud klaasid kaitsevad
puhkajaid võõraste pilkude eest.

Laua-pakett sisaldab palju funktsionaalseid lisasid, mis teevad sõidukis viibimise veelgi
meeldivamaks. Sõitjad saavad kasutada kokkupandavat ja liigutatavat lauda, et sellelt süüa,
sellel töötada või mängida. Joogid on kindlalt paigal seintele paigutatud topsihoidikutes.
Sõitjateruumi muudavad veelgi funktsionaalsemaks praktilised võrktaskud juhi ja kaasreisija
istmete seljatugede tagakülgedel, samuti tagumiste individuaalistmete küljes.
Ning mobiilseid seadmeid saab ühendada ja laadida 12-voldisest pistikust.

Piduriassistent Active Brake Assist

LED Intelligent Light System esituled

Piduriassistent Active Brake Assist aitab ära hoida kokkupõrkeid eespool liikuvate
sõidukitega ning teed ületavate jalakäijatega või vähendada kokkupõrke tagajärgi.
Kui süsteem tuvastab ohu, edastatakse juhile visuaalne ja heliline hoiatus.
Kui juht pidurdab, aitab seda efektiivsemalt teha piduriassistent. Tarvidusel lisab see
pidurdusjõudu, et võimalusel kokkupõrget vältida. Kui juht hoiatusele ei reageeri,
hädapidurdab süsteem automaatselt. Madalal kiirusel võib sellest tagant otsasõidu
vältimiseks piisata.

LED Intelligent Light System esituled parandavad nähtavust, kohandades teepinna
valgustatust automaatselt vastavalt olukorrale ning muutes nii sõidu ohutumaks.
Süsteem hõlmab adaptiivseid esitulesid, mis suudavad valgusvoogu reguleerida nii
horisontaal- kui ka vertikaalsuunas ning muuta valgustugevust. Varustuse hulka kuulub ka
kaugtuleassistent Highbeam Assist, mis aitab vältida vastassuunas liikuvate sõidukite
juhtide pimestamist, ning aktiivvalguse funktsioon, mis suunab valgusvihku kurvi suunas,
parandades nii märkimisväärselt teepinna valgustatust. Funktsioonide hulka kuuluvad ka
spetsiaalne maantee ja kiirtee valgustus, mis optimeerivad samuti nähtavust vastavatel
teedel.

Parkimisassistent Active Parking Assist koos
360° kaameraga
Active Parking Assist koos 360° kaameraga muudab juhi elu palju lihtsamaks
parkimiskoha otsimisel, sinna parkimisel, sealt lahkumisel ning ka manööverdamisel.
Active Parking Assist otsib sobivat parkimiskohta ja roolib sõiduki automaatselt nii
teega paralleelsele kui ka risti asuvale kohale. 360° kaamera muudab juhile nähtavaks
sõiduki taga oleva lähiümbruse – pakkudes ka pealtvaadet ja näidates aknajoonest
allpool olevaid objekte. Nii aitab see parkimisel ja manööverdamisel takistusi tuvastada.

Juhiabisüsteemide pakett
Juhiabisüsteemide pakett on nelja süsteemi intelligentne kombinatsioon, mis vähendab
juhi koormust ning tagab ohutuma sõidu. Näiteks aitab see hoida turvalist pikivahet,
veenduda, et niinimetatud pimenurgas pole ühtki sõidukit ja vältida tahtmatut oma
sõidurajast väljakaldumist. Kriitilistes olukordades aitavad juhiabisüsteemid
liiklusõnnetust vältida või vähemalt vähendada nende mõju. Ennetav sõitjaid kaitsev
süsteem PRE-SAFE® suudab varakult ohtlikke olukordi tuvastada ning kasutusele
võtta kaitsvad meetmed.

Panoraam katuseluuk

COMAND Online

Mootor OM 654 DE 20 LA, 176 kW (239 hj)

9G-TRONIC

Tippkvaliteediga avatav panoraamkatus laseb tänu oma suurele klaasipinnale autosse
palju valgust, muutes selle heledaks ja kutsuvaks heaolukeskkonnaks. Lisaventilatsiooni
võimaldab elektriliselt avatav esiosa. Päikese eest kaitseb kaheosaline elektriliselt
liigutatav kate. Panoraamkatuse mõõdud on 1900 mm x 1120 mm ja selle klaasipind
üle kahe ruutmeetri.

COMAND Online multimeediasüsteem ei jäta auto info- ja meelelahutuse,
navigeerimise ja kommunikatsiooni osas täitmata ühtki soovi. Kiire kõvakettaga
navigeerimine koos kõrgekvaliteedilise 3D ekraanikuvaga võtab arvesse reaalajas
liiklusinfot (sõltuvalt riigist), pakkudes dünaamilist teejuhatust, võimalust
liiklusummikuid vältida ning jõuda sihtkohta kiiremini.

OM654 4-silindriline diiselmootor võimsusega 176 kW (239 hj) rõõmustab sõitjaid
oma erakordse dünaamilisuse, silmapaistva ökonoomsuse ja madala müra ning
vibratsiooniga. Maksimaalne pöördemoment 500 Nm on kasutatav vahemikus 1600
kuni 2400 p/min. See on saavutatud muuhulgas piezopihustitega ühisanuma-otsesissepritse ja kaheastmelise turbolaadimisega. Lisapöördemomendi-tehnoloogia
annab lühidalt suurema jõu, näiteks möödasõitudel. Tänu modernsele SCR
katalüsaatorile (Selective Catalytic Reduction) ja AdBluega® heitgaaside
järeltöötlussüsteemile vastab mootor juba praegu Euro 6d-TEMP heitmestandardile.

9G-TRONIC¹ automaatkäigukastil on üheksa käiku, mis hoiavad mootori pöörded
igas sõiduolukorras nii madalal kui võimalik. Käiguülekannete suur ulatus lisab
kohaltvõtul jõudu ja tagab parema kiirenduse ning veovõime peaaegu igas
olukorras. Käigukasti vibratsioonisummutid võimaldavad sõita madalate pööretega,
aidates nii kütust säästa. Pöörded püsivad reaalelukasutuses ja ka suurtel kiirustel
madalal ja kütusekulu väike.
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9G-TRONIC automaatkäigukast on standardvarustus sõiduautona registreeritud V-klassil (M1).

Tehnilised andmed

Mõõdud
V 250 d

V 300 d

Töömaht (cm³)

1950

1950

1950

Maksimaalne võimsus1 (kW [hj] / p/min)

120

140

176

Kiirendus 0 - 100 km/h (s)

11,9 (11,0-11,2)

9,4-9,6

7,8-7,9

Tippkiirus (km/h)

194 (195)3

2053

2203

Kütusekulu (l/100 km)

kompaktne

pikk

ekstrapikk

kompaktne

pikk

ekstrapikk

kompaktne

pikk

ekstrapikk

Linn

7,2 (6,2-6,4)

7,2 (6,2-6,4)

7,2 (6,2-6,4)

6,4-6,6

6,4-6,6

6,4-6,6

6,4-6.6

6,4-6,6

6,4-6,6

Maantee

5,7 (5,9-6,0)

5,7 (5,9-6,0)

5,7 (5,9-6,0)

5,6

5.6

5,6

5,6

5,6

5,6

Keskmine

6,2 (6,0-6,2)

6,2 (6,0-6,2)

6,2 (6,0-6,2)

5,9-6,0

5,9-6,0

5,9-6,0

5,9-6,0

5,9-6,0

5,9-6,0

Keskmine CO₂ heide⁴ (g/km)

164 (157-162)

155-158

155-158

Heitmestandard⁵/efektiivsusklass⁶

Euro 6d-TEMP / A

Euro 6d-TEMP / A

Euro 6d-TEMP / A

V 220 d 4MATIC

V 250 d 4MATIC

V 300 d 4MATIC

Töömaht (cm³)

1950

1950

1950

Maksimaalne võimsus1 (kW [hj] / p/min)

120

140

176

Kiirendus 0 - 100 km/h (s)

12,1-12,3

10,3-10,5

8,5-8,6

Tippkiirus (km/h)

188

199

2143

Kütusekulu (l/100 km)

kompaktne

pikk

ekstrapikk

kompaktne

pikk

ekstrapikk

kompaktne

pikk

ekstrapikk

Linn

7,0-7,3

7,0-7,3

7,0-7,3

7,3-7,6

7,3-7,6

7,3-7,6

7,3-7,6

7,3-7,6

7,3-7,6

Maantee

6,5-6,8

6,5-6,8

6,5-6,8

6,1-6,3

6,1-6,3

6,1-6,3

6,1-6,3

6,1-6,3

6,1-6,3

Keskmine

6,7-6,9

6,7-6,9

6,7-6,9

6,5-6,8

6,5-6,8

6,5-6,8

6,5-6,8

6,5-6,8

6,5-6,8

Keskmine CO₂ heide⁴ (g/km)

176-184

172-179

172-179

Heitmestandard⁵/efektiivsusklass⁶

Euro 6d-TEMP / B

Euro 6d-TEMP / B

Euro 6d-TEMP / B

18801

V 220 d

1195

Diiselmootorid

h

1337

h ligikaudu kuni 542³
1928
2249

(2057 kokkuklapitud peeglitega)

Pikk kerepikkus

Kompaktne kerepikkus

Ekstrapikk kerepikkus

Mootoritele parim:
Mercedes-Benzi originaalõlid.

901

895

4895

¹ Nominaalvõimsus vastavalt Määruse (EC) No. 715/2007 muudetud versioonile. ² Saadaval lühiajaliselt. ³ Elektrooniliselt piiratud. ⁴ Näidatud väärtused on kindlaks määratud vastavalt kirjeldatud mõõtemetoodikale. “NEDC CO₂
väärtused“ vastavalt rakendusmäärusele (EU) 2017/1153 Art. 2 No. 1. Kütusekulu on arvutatud vastavalt neile väärtustele. Lisainfot uute sõiduautode ametliku kütusekulu ja CO₂ heitmete kohta leiab väljaandest nimega „Käsiraamat
uute sõiduautode kütusekulu, CO₂ heitmete ja energiakulu 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 eri tüüpi sõidukite võrdlemiseks. Näitajad sõltuvad valitud lisavarustusest. ⁵ Kehtiv ainult Euroopa Liidus. Andmed võivad riigiti erineda. ⁶ Arvutatud vastavalt mõõdetud CO₂
heitmetele, arvestades sõiduki massi. Kehtiv ainult Saksamaal. Rohkem tehnilisi andmeid leiab www.mercedes-benz.com
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Kõik mõõdud millimeetrites. Näidatud on keskmised mõõdud. Kehtivad baasvarustuses ja koormata sõidukite kohta.
¹ Sõiduki kõrgus koos lisavarustusena pakutavate katusereelingutega: pluss 48 mm. ² Sisekõrgus. ³ Koormata. ⁴ Sõitjateruumi maksimaalne laius (mõõdetud põrandal).
⁶ Mõõdetud sõiduki põrandalt.

9626

⁵ Mõõdetud rattakoobaste vahelt.
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Info selles trükises toodud andmete kohta: pärast trükise koostamise tähtaega 26.06.2019 võib toote juures olla
tehtud muutuseid. Tootja jätab endale õiguse teha tarneperioodil muutusi toote disainis, vormis, värvis ja muudes
omadustes, kui neid muutuseid ja kõrvalekaldeid, 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. Piltidel võib olla varustust ja lisasid, mis ei kuulu standardvarustusse.
Veho Baltics OÜ, Järvevana tee 11, 11314 Tallinn, Estonia

VAN/VOG 5200 · 2C100 · 02–01/0619 overseas

Antud trükist levitatakse rahvusvaheliselt. Teave õigusnormide, õigusnõuete ja maksustamise ning sellega seonduva
kohta kehtib ainult Saksamaa Liitvabariigi suhtes ja oli trükise koostamisel täpne. Seetõttu pöörduge hetkel kehtiva info
saamiseks oma volitatud Mercedes-Benzi edasimüüja poole.
www.mercedes-benz.ee

