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Η νέα X-Class. 
Συνενώνει διαφορετικούς κόσμους.

Κυρίαρχη και πανίσχυρη αψηφά τις δυνάμεις της φύσης, ενώ η εντυπωσιακή της σχεδίαση τραβά  
όλα τα βλέμματα επάνω της. Είναι τόσο στιβαρή και δυνατή, που μπορείτε να κινείστε δυναμικά  
ακόμη και στα δυσκολότερα εδάφη, ενώ στη «ζούγκλα» της πόλης το θεαματικό στυλ της προκαλεί  
θαυμασμό. Είναι ο λειτουργικός και αξιόπιστος συνεργάτης σας στην καθημερινότητα και,  
ταυτόχρονα, ο σύντροφός σας για αυθόρμητες αποδράσεις στον ελεύθερο χρόνο σας. Υποδεχθείτε  
ένα όχημα που συνενώνει διαφορετικούς κόσμους με έναν εντελώς νέο τρόπο: καλωσορίζουμε  
την XClass – την MercedesBenz των pickup!
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Η XClass είναι απολύτως στιβαρή: μεταφέρει φορτία άνω των 1000 κιλών και ρυμουλκεί  
τρέιλερ βάρους έως και 3500 κιλών. Γιʼ αυτό χρειάζεται ένα σταθερό κι ανθεκτικό πλαίσιο.  
Συνεπώς, κατασκευάσαμε για το pickup μας ένα πλαίσιο τύπου σκάλας από χάλυβα υψηλής  
ποιότητας. Μπορείτε, λοιπόν, να φορτώνετε κανονικά και απροβλημάτιστα: εργαλεία, μηχανήματα,  
υλικά ή εξοπλισμό για σπορ και διακοπές. Ακόμη και σε χωματόδρομους, το στιβαρό της πλαίσιο  
σας επιτρέπει να κινείστε απρόσκοπτα. Προαιρετικά, διατίθεται ένα προστατευτικό κάλυμμα  
από ανοξείδωτο χάλυβα, για την προστασία του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυήτων και του  
συστήματος καυσαερίων όταν οδηγείτε σε ανώμαλο δρόμο. 

Όταν μεταφέρεις πάνω από έναν τόνο, 
χρειάζεσαι δυνατό σκαρί.
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Αψηφά τις δυνάμεις της φύσης.
Αν σας συναρπάζουν τα βουνά και οι πεδιάδες, θα σας εντυπωσιάσει η XClass. Όταν από την κίνηση στους πίσω τροχούς 
επιλέγετε την τετρακίνηση 4MATIC και ενεργοποιούνται η λειτουργία τετρακίνησης «Low», ο υποπολλαπλασιασμός  
για πορεία εκτός δρόμου και το προαιρετικό πίσω μπλοκέ διαφορικό, μπορείτε να κινείστε δυναμικά ακόμη και στα πιο 
απαιτητικά εδάφη. Η μεγάλη απόσταση από το έδαφος των 202 mm – κατ’επιλογή έως 222 mm – αφήνει άφθονο 
χώρο για το έδαφος κάτω από το όχημα. Αν σας αρέσουν οι περιπέτειες, η XClass μπορεί να σκαρφαλώνει μαζί σας 
σε ανηφορικές κλίσεις έως και περ. 100 % και να διατηρεί την οδηγική της ευστάθεια σε πλευρικές κλίσεις έως και 
περ. 49,8°. Έτσι, οι εκτός δρόμου διαδρομές προσφέρουν ακόμη περισσότερη οδηγική απόλαυση. Κατά την οδήγηση 
σε ελαφρώς ανώμαλα εδάφη ή σε κακοτράχαλους δρόμους, ενεργοποιείται η δεύτερη λειτουργία τετρακίνησης «High».
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Σκληρό έξω. Εκλεπτυσμένο μέσα.
Πολυτελές περιβάλλον – τώρα και για pickup: με το δερμάτινο εξοπλισμό σε Καφέ καρυδί ή Μαύρο και τον πλούσιο 
εσωτερικό διάκοσμο στο οριζόντια διαμορφωμένο κόκπιτ, η XClass εισαγάγει μία εντελώς νέα αίσθηση πολυτέλειας 
στον κόσμο των pickup. Οδηγώντας την απολαμβάνετε τη χαρακτηριστική άνεση της MercedesBenz με διαισθητικά 
χειριστήρια, μοντέρνα συστήματα πολυμέσων και τις υπηρεσίες συνδεσιμότητας του Mercedes me connect. Τις ζεστές 
ημέρες, ο κλιματισμός του εσωτερικού, τα αναπαυτικά μπροστινά καθίσματα με τις πολυάριθμες ρυθμίσεις και η 
ανάρτηση άνεσης σάς εξασφαλίζουν δροσιά και άνεση. Ακόμη κι όταν τα περιθώρια «στενεύουν» πολύ, δεν χρειάζεται 
να ανησυχείτε χάρη στο προαιρετικό πακέτο στάθμευσης με κάμερα 360°.
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Μαγνητίζει τα βλέμματα.
Ξεχωρίζει! Η χαρακτηριστική σχεδίαση MercedesBenz της XClass τραβά τα βλέμματα σαν μαγνήτης.  
Η επιβλητική μάσκα της με το κεντρικά τοποθετημένο αστέρι, ο δυνατός προφυλακτήρας, οι επιβλητικές 
γραμμές στο καπό του κινητήρα και η εντυπωσιακή σχεδίαση των προβολέων – προαιρετικά με τεχνολογία  
LED – δίνουν στο pickup μία κυρίαρχη εμφάνιση. Το ίδιο ισχύει για τις σαφείς σχεδιαστικές γραμμές του 
προφίλ της και τους έντονους θόλους τροχών με ζάντες αλουμινίου μεγέθους έως και 48,3 cm (19 ιντσών).  
Οι δυνατότητες εξοπλισμού της XClass μπορούν να είναι τόσο ιδιαίτερες όσο και οι διαδρομές σας, χάρη  
στις 3 σαφώς διαφοροποιημένες γραμμές εξοπλισμού PURE, PROGRESSIVE και POWER και τις  
πολυάριθ μες δυνατότητες εξατομίκευσης.

Γνήσια αξεσουάρ, ειδικά σχεδιασμένα για την XClass, όπως οι εντυπωσιακές styling roll bars ή οι  
στιβαρές πλευρικές μπάρες1, η σκληρή οροφή (hard top) ή το σκληρό κάλυμμα, υπογραμμίζουν τον  
άκρως επιβλητικό χαρακτήρα του οχήματος και κάνουν τη δική σας XClass ένα μάλλον μοναδικό pickup.

1  Προβλεπόμενη διάθεση από το Μάρτιο 2018.
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Οδηγική απόλαυση πάνω απʼ όλα!
Επιβιβαστείτε, ξεκινήστε και αισθανθείτε όλη την κινητήρια δύναμη ήδη από τις χαμηλές στροφές. Οι 
έντονοι θόλοι τροχών με τα φαρδιά ελαστικά δεν αποτελούν απλώς εντυπωσιακό θέαμα, αλλά συμβάλλουν 
με το μεγάλο τους μετατρόχιο στην υψηλή εγκάρσια δυναμική της XClass. Όπως ακριβώς και η ανάρτηση 
τροχών πολλαπλών συνδέσμων στον πίσω άξονα με την ελαστική ρύθμιση. Έτσι εντείνεται σε κάθε στροφή 
η προσμονή για την επόμενη, και γίνεται η οδήγηση απολαυστική. 
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Απολαυστικές εξορμήσεις. Πρωτοποριακά πολυτάλαντη.
Η γραμμή PURE με τη μελετημένη λειτουργικότητά της είναι ιδανικά προετοιμασμένη για τις 
απαιτήσεις της καθημερινής εργασίας. Στα κυριότερα χαρακτηριστικά εξοπλισμού άνεσης 
περιλαμβάνονται το σύστημα κλιματισμού και το Audio 20 USB με μία πληθώρα δυνατοτήτων 
πληροφόρησης, ψυχαγωγίας, επικοινωνίας και συνδέσεων, καθώς και τα καθίσματα οδηγού 
και συνοδηγού με τις πολλαπλές δυνατότητες ρύθμισης. Δύο κρίκοι πρόσδεσης σε κάθε πλευ
ρικό τοίχωμα της επιφάνειας φόρτωσης διευκολύνουν την ασφάλιση του φορτίου – ακόμη 
και στο σκοτάδι, χάρη στο φωτισμό με 4 λυχνίες LED.

Η γραμμή PROGRESSIVE, χάρη στην πολυμορφικότητά της, είναι εξίσου πολύ καλά εξοπλι
σμένη για τις σκληρές επαγγελματικές χρήσεις όσο και για τις αυθόρμητες περιπέτειές σας.  
Διακρίνεται έτσι για το υψηλό επίπεδο εξοπλισμού και άνεσης που προσφέρει. Το δυναμικό 
χαρακτήρα της υποστηρίζουν οι ζάντες αλουμινίου 43,2 cm (17 ιντσών) σχεδίασης 6 ακτί
νων, καθώς και το όργανο πολλαπλών ενδείξεων στο εσωτερικό της με 2 κυλινδρικά όργανα 
και τα στόμια αεραγωγών σε Ασημί Χρωμίου. Οι ράγες στερέωσης φορτίου, στα τρία  
τοιχώματα της επιφάνειας φόρτωσης, επιτρέπουν την ασφαλή πρόσδεση επαγγελματικού και 
αθλητικού εξοπλισμού. Και η πυξίδα στον καθρέφτη δείχνει ότι είστε στη σωστή πορεία.

X-Class | Γραμμές εξοπλισμού
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Η γραμμή POWER αναβαθμίζεται σε ένα νέο επίπεδο με την ελκυστική σχεδίαση, την άνεση 
και την υψηλή ποιότητα του εξοπλισμού της που γίνεται αμέσως αντιληπτή – για παράδειγμα 
χάρη στους προβολείς LED High Performance, το KEYLESSGO, τα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα 
μπροστινά καθίσματα με οσφυϊκή στήριξη, το αυτόματο σύστημα κλιματισμού THERMOTRONIC 
και το Audio 20 CD με touchpad. Οι σκούρες ζάντες αλουμινίου 45,7 cm (18 ιντσών) σχεδία
σης 6 διπλών ακτίνων, η οπτική προστασία κάτω μέρους, καθώς και οι διακοσμητικές λωρίδες 
στη βάση των παραθύρων σε χρώμιο και τα πίσω φώτα, τεχνολογίας εν μέρει LED, αναδει
κνύουν την ανωτερότητα της γραμμής POWER και οπτικά. 

Η υψηλού επιπέδου εντύπωση συνεχίζεται και στο εσωτερικό, με τις επενδύσεις από συνθε
τικό δέρμα ARTICO/μικροΐνες DINAMICA καθώς και με το ταμπλό οργάνων και τις ακμές 
παραθύρων από συνθετικό δέρμα ARTICO με διακοσμητικές ραφές, και με τον εσωτερικό 
διάκοσμο σε εμφάνιση Pixel σε Μαύρο ματ. Αποκλειστικά σε αυτή τη γραμμή εξοπλισμού, 
διατίθεται επίσης εσωτερικός διάκοσμος σε εμφάνιση ξύλου με νερά σε Καφέ ματ και εμφά
νιση αλουμινίου με ευθείες γραμμές λείανσης, καθώς και δερμάτινος εξολισμός σε Καφέ  
Καρυδί ή Μαύρο.

Εντυπωσιακά προηγμένη.

X-Class | Γραμμές εξοπλισμού
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Ο αριστοτέχνης του infotainment.
Το σύστημα πολυμέσων COMAND Online δεν αφήνει καμία επιθυμία ανικανοποίητη ως προς 
την πληροφόρηση, την ψυχαγωγία, την πλοήγηση και την επικοινωνία. Η γρήγορη πλοήγηση 
από σκληρό δίσκο με υψηλής ποιότητας τρισδιάστατη προβολή χαρτών λαμβάνει υπόψη την 
υπηρεσία Live Traffic Information (πληροφορίες για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο, 
ανά χώρα) και επιτρέπει τη δυναμική καθοδήγηση στον προορισμό παρακάμπτοντας τα μποτι
λιαρίσματα και, συνεπώς, μειώνοντας τους χρόνους οδήγησης.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης μία φωτεινή οθόνη μέσων, πρόγραμμα περιήγησης στο 
διαδίκτυο, ενσωματωμένο σκληρό δίσκο 80 GB και DVD drive. Εκτός από τον καινοτόμο 
χειρισμό μέσω του εργονομικού touchpad με χειριστήριο, μπορείτε επίσης να χειρίζεστε το 
σύστημα πολυμέσων με φωνητικές εντολές χάρη στο LINGUATRONIC. Η παρακολούθηση 
οχήματος επιτρέπει επίσης να συνδέεστε με το όχημα μέσω του smartphone από μακριά και, 
για παράδειγμα, να μαθαίνετε την τρέχουσα θέση του οχήματός σας.

Στάθμευση και ελιγμοί χωρίς κόπο.
Το πακέτο στάθμευσης με κάμερα 360° ξεκουράζει αποτελεσματικά τον οδηγό χάρη στην 
προβολή περιμετρικής εικόνας από την κάμερα και το PARKTRONIC κατά την στάθμευση 
και τους ελιγμούς. Η κάμερα 360° προβάλλει το χώρο που βρίσκεται ακριβώς γύρω από το 
όχημα πανοραμικά αλλά και κάτω από το ύψος του παραθύρου. Έτσι αναγνωρίζονται εμπόδια 
κατά τη στάθμευση και τους ελιγμούς. Επιπλέον, το PARKTRONIC προειδοποιεί οπτικά και 
ηχητικά τον οδηγό για τυχόν εμπόδια μπροστά και πίσω από το όχημα, συμβάλ λοντας έτσι 
στην αποφυγή ζημιών κατά την στάθμευση και τους ελιγμούς.

X-Class | Κύρια χαρακτηριστικά
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Φτιαγμένη για σκληρή χρήση.
Το στιβαρό πλαίσιο τύπου σκάλας διατηρεί την ευστάθειά του σε οποιεσδήποτε σχεδόν 
συνθήκες. Τα ειδικά διαμορφωμένα μέρη του το καθιστούν εξαιρετικά σταθερό και στρεπτικά 
άκαμπτο – ένα πλεονέκτημα σε σύγκριση με τα πλαίσια διαμόρφωσης U. Ο άκαμπτος άξονας 
στους πίσω τροχούς μεταφέρει ακόμη και πολύ βαριά φορτία και βελτιώνει την πρόσφυση 
εκτός δρόμου χάρη στη μεγάλη ενίσχυσή του. Όμως η XClass δεν περιορίζεται απλώς στη 
στιβαρότητα και τη μεγάλη φέρουσα ικανότητα. Χάρη στην πίσω ανάρτηση τροχών πολλαπλών 
συνδέσμων με σπειροειδή ελατήρια δεν χρειάζεται κανένας συμβιβασμός ούτε στα θέματα 
οδηγικής απόλαυσης και άνεσης.

Λειτουργικά και οπτικά, ένα Αστέρι!
Οι προβολείς LED High Performance αναβαθμίζουν την εξωτερική εμφάνιση μέρα και 
νύχτα με τη χαρακτηριστική σχεδίασή τους και εξασφαλίζουν άριστη ορατότητα στο σκοτάδι. 
Η τεχνολογία LED παράγει ένα ευχάριστα ανοιχτόχρωμο φως. Σε σύγκριση με τους συνη
θισμένους προβολείς αλογόνου, επιτυγχάνεται ομοιόμορφος φωτισμός του οδοστρώματος 
τόσο με τα φώτα πορείας, όσο και με τα φώτα μεγάλης σκάλας. Επιπλέον, η τεχνολογία LED 
διακρίνεται και για τη μεγάλη διάρκεια ζωής και την πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας – 
παρά τη μεγαλύτερη ένταση φωτισμού.

X-Class | Κύρια χαρακτηριστικά
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Η σκληρή οροφή (hard top) διατίθεται και χωρίς ράγες οροφής.

Μέγιστη χωρητικότητα φόρτωσης. Πρώτης τάξης προστασία φορτίου.
Η σκληρή οροφή (hard top) στο χρώμα του αμαξώματος ταιριάζει απόλυτα με τη συνολική 
σχεδίαση του οχήματος. Επεκτείνει το χώρο φόρτωσης και προστατεύει το φορτίο από κλοπή. 
Χάρη στα υψηλής ποιότητας υλικά, είναι στιβαρή, ανθεκτική και δεν επιτρέπει να εισχω
ρούν υγρασία και σκόνη στο φορτίο. Οι διάφορες εκδόσεις παραθύρων εξασφαλίζουν φως 
και αερισμό στο χώρο φόρτωσης. Όλα τα τζάμια είναι σκουρόχρωμα και προστατεύουν από 
τη θερμότητα και τα περίεργα βλέμματα. Η σκληρή οροφή (hard top) διαθέτει ανθεκτική 
εσωτερική επένδυση καθώς και φωτισμό LED. Χάρη στις ράγες οροφής, το hard top  
μπορεί να μεταφέρει φορτία έως και 150 kg.

Χάρη στο σχήμα και τη βαφή του στο χρώμα του αμαξώματος, το σκληρό κάλυμμα εναρμο
νίζεται πλήρως με τη συνολική εμφάνιση του pickup. Η επιγραφή «MercedesBenz» και 
στις δύο του πλευρές αναβαθμίζει οπτικά το σκληρό κάλυμμα. Από λειτουργικής άποψης 
προσφέρει αξιόπιστη προστασία από τις καιρικές συνθήκες, την σκόνη και την κλοπή. Χάρη 
στα υψηλής ποιότητας υλικά, το σκληρό κάλυμμα ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη στιβαρότητα και 
ανθεκτικότητά του. Ξεκλειδώνει με ξεχωριστό κλειδί και διαθέτει αυτόματο φωτισμό LED – 
έτσι μπορείτε να εντοπίζετε γρήγορα και εύκολα το φορτίο ακόμη και στο σκοτάδι. Προαιρετικά, 
το σκληρό κάλυμμα μπορεί να συνδυαστεί με styling roll bar.

X-Class | Γνήσια ανταλλακτικά

m ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

σχετικά με τα γνήαια αξεσουάρ μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
http://www.mercedes-benz-accessories.com/x-class ή κατευθείαν στους Εξουσιοδοτημένους  
Διανομείς MercedesBenz.
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Οι πλευρικές μπάρες διατίθενται και από χάλυβα σε Μαύρο χρώμα.Η styling roll bar διατίθενται επίσης και από χάλυβασ σε Μαύρο χρώμα.

Εντυπωσιακό στοιχείο styling. Χαρακτηριστικό προφίλ.
Οι πλευρικές μπάρες από στιλβωμένο ανοξείδωτο χάλυβα έχουν διάμετρο 76 mm και 
προσθέτουν στυλ στην πλευρική σχεδίαση του οχήματος, η οποία ενισχύει τον χαρακτήρα 
του pickup. Εκτός από αυτή την οπτική αναβάθμιση, οι αναβατήρες στις πλευρικές μπάρες 
διευκολύνουν το ασφαλές πάτημα κατά την επιβίβαση και αποβίβαση αλλά και κατά τη 
φόρτωση και εκφόρτωση.

X-Class | Γνήσια ανταλλακτικά

Η επιβλητική και ανθεκτική στις γρατσουνιές styling roll bar από στιλβωμένο ανοξείδωτο 
χάλυβα ταιριάζει τέλεια με την εντυπωσιακή και στιβαρή σχεδίαση του pickup και προσδίδει 
στο όχημα μία ακόμη πιο πρωτοποριακή εμφάνιση. Η επιγραφή «MercedesBenz» υπογραμ
μίζει την ευγενή καταγωγή της. Η styling roll bar τοποθετείται και αφαιρείται γρήγορα και 
συνδυάζεται με το σκληρό κάλυμμα της καρότσας.
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VU9 S1H1 S1G

S1H

S1B

S1FVY2

F2J F2KF2I

Επενδύσεις και  
εσωτερικός διάκοσμος.

Γραμμή PURE Γραμμή POWERΓραμμή PROGRESSIVE

Εσωτερικός  
διάκοσμος Line POWER

1 Προαιρετικός εξοπλισμός.

X-Class | Επενδύσεις και εσωτερικός διάκοσμος

Επενδύσεις

VY2
VU9
S1F
S1H

S1G
S1B

Ύφασμα Τούνγια Μαύρο
Συνθετικό δέρμα Μαύρο1

Ύφασμα Ποσάδας Μαύρο
Συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα μικροϊνών  
DINAMICA Μαύρο
Δέρμα Μαύρο1

Δέρμα Καφέ Καρυδί1

Εσωτερικός διάκοσμος Line POWER

F2I
F2J

F2K

Εσωτερικός διάκοσμος σε εμφάνιση Pixel, Μαύρο ματ
Εσωτερικός διάκοσμος σε εμφάνιση αλουμινίου με ευθείες 
γραμμές λείανσης1

Εσωτερικός διάκοσμος σε εμφάνιση ξύλου με νερά, Καφέ ματ1
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9389
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1288 92919139
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7259 9988

Βαφές αμαξώματος.

1 Προαιρετικός εξοπλισμός.

Ακρυλικές βαφές

3142
6580
9139

Κόκκινο Ντανακίλ
Πράσινο Γρανίτη
Λευκό Σισάνα

Μεταλλικές βαφές1

1288
5890
7259
9291
9389
9988

Μπρονζέ Αξινίτη
Μπλε Καβανσίτη
Γκρι Βράχου
Μάυρο Καμπάρα
Λευκό Βερίγγειου
Ασημί Αδαμάντινο

Ακρυλικές βαφές Μεταλλικές βαφές1

X-Class | Βαφές αμαξώματος



Τεχνικά χαρακτηριστικά.

1  Οι μετρήσεις έγιναν με τις καθορισμένες διαδικασίες μέτρησης (σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 715/2007 στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση). Σημείωση: Τα στοιχεία δεν αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο 
όχημα και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς, αλλά εξυπηρετούν στη σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών τύπων οχημάτων. Οι εκπομπές CO2 που προκαλούνται κατά την παραγωγή και τροφοδοσία του 
καυσίμου ή και άλλων πηγών ενέργειας, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των εκπομπών CO2 σύμφωνα με την Οδηγία 1999/94/ΕΚ. 2 Προαιρετικά διατίθενται και άλλες διαστάσεις ελαστικών.

3  Χωρητικότητα δοχείου καυσίμων βασικού εξοπλισμού για όλους τους κινητήρες περ. 73 l. Εφεδρικό καύσιμο περ. 10 l. Χωρητικότητα ρεζερβουάρ AdBlue®: περ. 17 l. 4 Στοιχεία σύμφωνα με τον  

Ό,τι καλύτερο για τον κινητήρα:
Γνήσιο λάδι κινητήρα Mercedes-Benz.
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 Πετρελαιοκινητήρες

X 220 d X 220 d 4MATIC

Αριθμός κυλίνδρων/διάταξη 4 εν σειρά 4 εν σειρά

Κυβισμός σε cm3 2298 2298

Ονομαστική ισχύς1 σε kW (hp) σε σ.α.λ. 120 (163)/3750 120 (163)/3750

Ονομαστική ροπή στρέψης1 σε Nm σε σ.α.λ. 403/1500–2500 403/1500–2500

Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων [αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων] Μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων [–] Μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων [–]

Επιτάχυνση 0–100 km/h σε δευτ. [αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων] 12,5 [–] 12,9 [–]

Τελική ταχύτητα περ. [σε km/h] [αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων] 172 [–] 170 [–]

Εργοστασιακά ελαστικά2 255/65 R17 255/65 R17 

Κατανάλωση καυσίμου1, 3 σε l/100 km
αστικός κύκλος [αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων]

υπεραστικός κύκλος [αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων]

μικτός κύκλος [αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων]

7,7 [–]

7,2 [–]

7,4 [–]

8,1 [–]

7,3 [–]

7,6 [–]

Εκπομπές CO2
1 μικτές σε g/km μικτές [αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων] 195 [–] 200 [–]

Επιφάνεια φόρτωσης καρότσας σε m2 2,48 2,48

Κύκλος στροφής σε m 13,4 13,4

Απόβαρο4, 5 σε kg [αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων] 2133 [–] 2213 [–]

Ωφέλιμο φορτίο5 σε kg [αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων] 1067 [–] 1037 [–]

Μέγ. μικτό βάρος [kg] [αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων] 3200 3250

Βάρος εφελκυσμού σε kg με/χωρίς φρένα 3200/750 3500/750

Μικτό βάρος με ρυμουλκούμενο σε kg 6130 6130



Κανονισμό (ΕΚ) 1230/2012 στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση (με οδηγό 75 kg, όλα τα λειτουργικά υγρά και 90 % πλήρωση ρεζερβουάρ καυσίμων.) 5 Οι πραγματικές τιμές κατανάλωσης εξαρτώνται μεταξύ άλλων από το βάρος του οχήματος και τον επιλεγμένο εξοπλισμό. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε  
να μάθετε στους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς MercedesBenz. Τα γνήσια αξεσουάρ (π.χ. ράγες οροφή, σκληρή οροφή, κ.ά.) μπορεί να μεταβάλλουν τις χαρακτηριστικά του οχήματος, όπως βάρος, αεροδυναμική αντίσταση και αντίσταση κύλισης, και να επηρεάζουν τις τιμές κατανάλωσης και ισχύος λόγω  
κυκλοφοριακών ή καιρικών συνθηκών. Περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά θα βρείτε στον ιστότοπο www.mercedes-benz.gr 
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X 250 d X 250 d 4MATIC 

4 εν σειρά 4 εν σειρά

2298 2298

140 (190)/3750 140 (190)/3750

450/1500–2500 450/1500–2500

Μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων [αυτόματο κιβώτιο 7 σχέσεων] – [αυτόματο κιβώτιο 7 σχέσεων]

10,9 [11,4] – [11,8]

184 [179] – [176]

255/65 R17 255/65 R17

7,9 [9,6]

6,9 [6,7]

7,3 [7,7]

– [9,6]

– [6,9]

– [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
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(1916 με διπλωμένους καθρέπτες)



Σχετικά με το περιεχόμενο αυτού του εντύπου: ο παρόν κατάλογος δόθηκε για εκτύπωση τον 20.04.2017. Μετά την 
ημερομηνία αυτή είναι δυνατόν να επέλθουν διαφοροποιήσεις στο προϊόν. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα για 
αλλαγές κατά τη διάρκεια του χρόνου παράδοσης στην κατασκευή ή στο σχήμα, για χρωματικές αποκλίσεις και διαφοροποι
ήσεις στον εξοπλισμό, εφόσον οι αλλαγές και οι διαφοροποιήσεις αυτές παραμένουν εντός λογικών ορίων σε ό,τι αφορά 
τον αγοραστή, λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα του πωλητή. Εφόσον ο πωλητής ή ο κατασκευαστής χρησιμοποιεί 
χαρακτήρες ή αριθμούς για την περιγραφή της παραγγελίας ή του αντικειμένου αγοράς της παραγγελίας, δεν εκχωρούνται 
δικαιώματα βάσει αυτών και μόνο. Οι εικόνες και οι περιγραφές ενδέχεται να παρουσιάζουν αξεσουάρ και προαιρετικό 
εξοπλισμό που δεν περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό. Οι αποκλίσεις στο χρώμα οφείλονται σε τεχνικούς περιορι
σμούς κατά την εκτύπωση. Το έντυπο αυτό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τύπους και παροχές, οι οποίες δεν προσφέρονται 
σε ορισμένες χώρες.

Το παρόν έντυπο θα χρησιμοποιηθεί διεθνώς. Οι νομικές, νομοθετικές και φορολογικές διατάξεις και οι επιπτώσεις τους 
ισχύουν μόνο για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας μέχρι και την ημέρα εκτύπωσης του εντύπου. Για περισσό
τερες πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις που ισχύουν σε άλλες χώρες, καθώς και τις επιπτώσεις τους και τις τελευταίες 
εξελίξεις στο συγκεκριμένο τομέα, παρακαλούμε απευθυνθείτε σε έναν Εξουσιοδοτημένο Διανομέα MercedesBenz.
www.mercedes-benz.gr

Αποθήκευση τεχνικών δεδομένων στο όχημα: Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα του οχήματος (π.χ. εγκέφαλος αερόσακων, 
εγκέφαλος κινητήρα κ.λπ.) περιέχουν μνήμες δεδομένων για τεχνικά δεδομένα του οχήματος, όπως π.χ. μηνύματα σε  
περιπτώσεις δυσλειτουργιών, ταχύτητα κίνησης του οχήματος, ισχύς πέδησης ή τρόπος λειτουργίας των συστημάτων συγκρά
τησης και υποβοήθησης σε περίπτωση ατυχήματος (τα δεδομένα ήχου και βίντεο δεν αποθηκεύονται). Τα δεδομένα  
αποθηκεύονται προσωρινά, επιλεκτικά και στιγμιαία, π.χ. σε περίπτωση μηνύματος βλάβης, για πολύ σύντομο χρονικό  
διάστημα (για λίγα δευτερόλεπτα το μέγιστο), π.χ. σε περίπτωση ατυχήματος, ή σε συνοπτική μορφή, π.χ. για την αξιο
λόγηση της καταπόνησης ενός εξαρτήματος. Τα αποθηκευμένα δεδομένα μπορούν να αναγνωστούν μέσω των διεπαφών του 
οχήματος και να υποβληθούν σε επεξεργασία και να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευμένος τεχνικούς, για τη διάγνωση και 
την αντιμετώπιση πιθανών δυσλειτουργιών, ή από τον κατασκευαστή, για την ανάλυση και την περαιτέρω βελτίωση λειτουργιών 
του οχήματος. Κατόπιν επιθυμίας του πελάτη, τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως βάση για την παροχή 
πρόσθετων προαιρετικών υπηρεσιών. Η μετάδοση δεδομένων από το όχημα στον κατασκευαστή ή/και σε τρίτους γίνεται 
μόνο σε περίπτωση νόμιμης άδειας (π.χ. ηλεκτρονική κλήση έκτακτης ανάγκης οχήματος, eCall), ή με τη συγκατάθεση 
του πελάτη στα πλαίσια σύμβασης, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τα αποθηκευμένα δεδομένα του οχήματος θα βρείτε στις Οδηγίες Χρήσης του οχήματος, οι οποίες βρίσκονται 
στο όχημα σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά στον τοπικό ιστότοπο της MercedesBenz.

Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart VAN/VMD 4970 · 2A900 · 1200/0917


