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De nieuwe X-Klasse. 
Brengt werelden samen. 

Krachtig trotseert hij de natuurkrachten. Zijn opvallend design trekt de aandacht. Hij is zo robuust  

en krachtig dat u met hem ook op zwaar terrein op soevereine wijze onderweg bent. Dankzij zijn  

opzienbarende stijl zult u ook in de grootstad opvallen. Als functionele en betrouwbare partner voor 

uw dagelijks werk is hij net zo overtuigend als een metgezel voor spontane avonturen in uw vrije tijd.  

Verheug u over een voertuig dat verschillende leefwerelden op een totaal nieuwe manier samenbrengt: 

welkom bij de X-Klasse – de Mercedes-Benz onder de pick-ups! 
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De X-Klasse is door en door robuust. Hij kan een lading van meer dan 1000 kg dragen en trekt 

aanhangers tot 3500 kg. Daarvoor heeft hij een stabiele en standvastige basis nodig. Daarom  

hebben we onze pick-up opgebouwd op een stevig ladderchassis van hoogwaardig staal. U kunt hem 

dus met een gerust hart vol laden: werktuigen, machines, materiaal of sport- en vrijetijdstoe-

stellen. Ook buiten de verharde wegen helpt zijn robuust onderstel u om op een soevereine manier 

op uw bestemming te komen. Desgewenst beschermt een technische bodembescherming  

van roestvrij staal motor, versnellingsbak en uitlaat tijdens gebruik op het terrein bij het nemen 

van hindernissen. 

Wie meer dan een ton kan dragen,  
heeft een sterke ruggengraat nodig. 
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Trotseert natuurkrachten. 
De X-Klasse levert indrukwekkende prestaties in het terrein. Als u overschakelt van achterwielaandrijving naar de 

vierwielaandrijving 4MATIC en de vierwielmodus “Low”, de terreinreductie en het optionele sperdifferentieel op  

de achteras activeert, dan rijdt u ook probleemloos over veeleisend terrein. De grote bodemvrijheid van 202 mm – 

desgewenst tot 222 mm – laat op het terrein veel ruimte onder het voertuig. Als u zin hebt in avontuur, dan beklimt  

de X-Klasse met u op de juiste ondergrond hellingen tot ca. 100 % en blijft hij stabiel in schuine posities tot ca. 49,8°. 

Op die manier zorgen offroad-ritten voor nog meer rijplezier. Voor ritten over licht terrein of bij moeilijke wegomstan-

digheden kan de tweede vierwielmodus “High” geactiveerd worden. 
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Harde bolster. Edele kern. 
Hoogwaardige sfeer – nu ook voor pick-ups: vooral met de lederuitrusting in notenbruin of zwart en  

het grote sierelement in de horizontaal ingedeelde cockpit bereikt de X-Klasse een voor pick-ups volledig  

nieuwe exclusiviteit. Tijdens het rijden geniet u van het typische comfort van Mercedes-Benz met intuïtieve  

bedieningselementen, moderne multimediasystemen en de connectiviteitsdiensten van Mercedes me connect.  

Tijdens hete ritten helpen de airconditioning, de veelvoudig verstelbare en comfortabele voorzetels en het  

comfortabele onderstel om het hoofd koel te houden. En in enge ruimten behoudt u dankzij het Parkeer-pakket  

met 360°-camera het overzicht. 
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Blikvanger met laadvloer.

U zult opvallen! Het onmiskenbare Mercedes-Benz design van de X-Klasse trekt de aandacht als een magneet. 

De indrukwekkende voorkant met centraal aangebrachte Mercedes-ster, optische bodembescherming,  

powerdomes op de motorkap en een opvallend koplampdesign – desgewenst in ledtechnologie – geeft de 

pick-up een dominante uitstraling. Dat geldt ook voor de heldere lijnvoering van het zijdesign en de naar 

buiten geplaatste wielkasten met lichtmetalen velgen met een grootte van max. 48,3 cm (19"). De uitrustings-

mogelijkheden van de X-Klasse zijn al even individueel als uw ritten, met de 3 duidelijk gedefinieerde  

uitrustingslijnen PURE, PROGRESSIVE en POWER en tal van individualiseringsmogelijkheden. 

Speciaal voor de X-Klasse ontwikkelde originele accessoires, zoals de opvallende styling bar of de robuuste 

side bars1, de hardtop of de hardcover, onderstrepen het expressieve karakter van het voertuig en maken  

de X-Klasse tot uw pick-up, waarvan er in deze vorm misschien maar één is.

1  Volgens planning verkrijgbaar vanaf maart 2018.
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Met 100 % rijplezier vooruit! 

Instappen, starten en al vanaf lage toerentallen het volledige vermogen ervaren. De naar buiten geplaatste 

wielkasten en de wielen met brede banden zien er niet alleen indrukwekkend uit, maar dragen dankzij 

hun grote spoorbreedte ook bij tot de hoge dwarsdynamiek van de X-Klasse. Evenals de wendbaar afge-

stelde ophanging met meerdere wielarmen op de achteras. Op die manier kijkt u na elke bocht nog 

meer uit naar de volgende en wordt voortbeweging puur rijplezier. 
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Betrouwbare metgezel. Baanbrekende allrounder. 

De uitrustingslijn PURE is met haar doordachte functionaliteit voorbereid op zware 

dagelijkse uitdagingen. Tot de uitrustingshighlights voor aangenaam comfort behoren  

de airconditioning en Audio 20 CD met een waaier aan informatie-, entertainment-, com-

municatie- en aansluitingsmogelijkheden, evenals de meervoudig verstelbare zetels voor  

bestuurder en passagier vooraan. Telkens 2 sjorpunten aan beide zijwanden van de laadbak 

vereenvoudigen de ladingzekering – dankzij de verlichting met 4 leds ook in het donker. 

De uitrustingslijn PROGRESSIVE is dankzij haar veelzijdigheid niet alleen geschikt voor het 

harde werk maar ook om spontaan op avontuur te vertrekken. Hierbij profileert ze zich 

met een hoog uitrustings- en comfortniveau. Het dynamische karakter wordt onderstreept 

door de 43,2 cm (17") lichtmetalen velgen in 6-spakendesign en in het interieur door  

het combi-instrument met 2 buisvormige ronde instrumenten en de verluchtings openingen 

in zilverchroom. Dankzij de vrachtbevestigingsrails aan drie zijwanden van de laadbak 

kunnen werk- of sporttoestellen vastgezet worden. En het kompas in de achter uitkijk spiegel 

geeft aan dat de richting klopt. 

X-Klasse | Uitrustingslijnen
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De uitrustingslijn POWER tilt met zijn aantrekkelijke uitrustingen design, comfort en 

kwali teitsindruk op een volledig nieuw niveau – bijvoorbeeld dankzij led High Performance- 

koplampen, KEYLESS-GO, elektrisch instelbare zetels vooraan met lendensteun, auto ma-

tische airconditioning THERMOTRONIC en Audio 20 CD met touchpad. De donker gelakte 

45,7 cm (18") lichtmetalen velgen in 6-dubbelspakendesign, de optische bodembe-

scherming en strips op de taillelijn in chroom en de achterlichten gedeeltelijk met led-

techniek maken de soevereiniteit van de uitrustingslijn POWER ook optisch zichtbaar. 

De hoogwaardige indruk wordt in het interieur verdergezet door de zetelbekleding in 

kunstleder ARTICO/microvezel DINAMICA en het dashboard en het bovenste gedeelte van 

de deuren in kunstleder ARTICO met contrasterende siernaad en het sierelement in pixel-

look, zwart mat. Exclusief voor deze uitrustingslijn zijn sierelementen in hout patroonlook, 

mat bruin en in aluminiumlook dwars geslepen, en een lederuitrusting in notenbruin of 

zwart verkrijgbaar. 

Indrukwekkende trendsetter.

X-Klasse | Uitrustingslijnen
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Infotainmentwonder. Moeiteloos parkeren en manoeuvreren. 

Het multimediasysteem COMAND Online laat op het gebied van infotainment, navigatie en 

communicatie in de wagen nauwelijks te wensen over. De snelle navigatie vanaf harde 

schijf met hoogwaardige, topografische 3D-kaartweergave maakt dynamische bestemmings-

geleiding met ontvangst van Live Traffic Information (realtime verkeersinformatie, land-

specifiek) mogelijk. Hiermee kunnen files worden vermeden en rijtijden worden verkort.

Een helder mediadisplay, een internetbrowser, een geïntegreerde harde schijf van 80 GB 

en een dvd-speler maken eveneens deel uit van de uitrusting. Naast de innovatieve  

bediening via het ergonomische touchpad met controller kan het multimediasysteem dankzij 

de LINGUATRONIC ook met de stem worden bediend. Met voertuigmonitoring kan 

zelfs vanop afstand via de smartphone met het voertuig verbinding worden gemaakt om 

bijvoorbeeld de actuele locatie van uw voertuig op te vragen.

Het Parkeer-pakket met 360°-camera ondersteunt de bestuurder dankzij een  

camerabeeld met zicht rondom en PARKTRONIC in grote mate bij het in- en uitrijden van 

parkeerplaatsen en bij het manoeuvreren. De 360°-camera maakt de directe omgeving 

van de wagen zicht baar – ook vanuit vogelperspectief en onder de vensterlijn. Zo helpt 

hij hindernissen bij het parkeren en het manoeuvreren op te merken. De PARKTRONIC 

waarschuwt zowel optisch als akoestisch voor hindernissen voor en achter het voertuig 

en helpt op die manier schade bij het parkeren en manoeuvreren te vermijden. 

X-Klasse | Highlights
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Krachtig gebouwd voor zwaar gebruik. Zowel optisch als functioneel een highlight.

Het robuuste ladderchassis laat zich niet zo gauw uit het lood slaan. De profielen  

ervan maken het bijzonder stabiel en geven het een grote torsiestijfheid – een voordeel 

ten opzichte van ladderchassis met U-profielen. De starre achteras kan ook zware  

ladingen dragen en verbetert met zijn grote articulatie de tractie op het terrein. Maar  

met robuustheid en belastbaarheid alleen stelt de X-Klasse zich niet tevreden. Dankzij  

de achterasophanging met meerdere wielarmen en schroefveren komen ook rijplezier en 

comfort niets tekort. 

De LED High Performance-koplampen waarderen het interieur zowel overdag als ’s nachts 

optisch op met hun typische fakkeldesign en zorgen voor een uitstekend zicht in het 

donker. De ledtechniek zorgt voor een aangenaam helder licht. In vergelijking met traditi-

onele halogeen-koplampen verlichten hierdoor zowel het dimlicht als het grootlicht de  

rijbaan op een gelijkmatigere manier. Bovendien onderscheidt de ledtechniek zich door een 

lange levensduur en een zeer beperkt energieverbruik – ondanks de grotere lichtsterkte. 

X-Klasse | Highlights
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De hardtop is ook verkrijgbaar zonder dakrails. 

Maximaal laadvolume. Ladingzekering van topniveau. 

De in koetswerkkleur gelakte hardtop past met zijn lijnen uitstekend bij het voertuigdesign. 

Hij verbreedt de laadruimte en beschermt de lading tegen diefstal. Dankzij hoogwaardige 

materialen is hij robuust, duurzaam en beschermt hij de lading tegen vocht en stof. Ver-

schillende venstervarianten voorzien de laadruimte van licht en verse lucht. Alle ruiten zijn 

donker getint en beschermen tegen hitte en nieuwsgierige blikken. De hardtop is uitgerust 

met een robuuste binnenbekleding en beschikt over ledverlichting. Dankzij de dakrails 

kan op de hardtop lading tot 150 kg worden vervoerd.

De hardcover integreert zich dankzij zijn vormgeving en het lakwerk in koetswerkkleur  

uitstekend in het design van de pick-up. Een “Mercedes-Benz”-opschrift op beide zijden 

geeft de hardcover een visuele boost. Hij is functioneel als betrouwbare bescherming  

tegen weersomstandigheden, stof en diefstal. Dankzij het gebruik van hoogwaardige 

materialen onderscheidt de hardcover zich door zijn bijzondere robuustheid en duur-

zaamheid. Hij wordt via een afzonderlijke sleutel ontgrendeld en beschikt over een auto-

matische ledverlichting, zodat de lading ook in het donker snel en eenvoudig te vinden  

is. Desgewenst kan de hardcover gecombineerd worden met de styling bar. 

X-Klasse | Originele accessoires

m MEER INFORMATIE

over de originele accessoires vindt u op http://www.mercedes-benz-accessories.com/x-class  

of rechtstreeks bij uw Mercedes-Benz Partner.
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De side bars zijn ook in zwart staal verkrijgbaar. 

Expressief stijlelement. Indrukwekkend zijdesign. 

De side bars van gepolijst roestvrij staal hebben een buisdiameter van 76 mm en  

geven het voertuig een stijlvol en opvallend zijdesign, dat het pick-up-karakter verder  

versterkt. Naast deze optische opwaardering zorgen de instaptreden op de side bars  

ervoor dat u veilig en zonder weg te glijden kunt in- en uitstappen en kunt laden en lossen. 

X-Klasse | Originele accessoires

De massieve en krasbestendige styling bar in gepolijst roestvrij staal past bij het  

opvallende en robuuste pick-up-design en geeft het voertuig een nog meer vooruitstrevende 

uitstraling. Een “Mercedes-Benz”-opschrift benadrukt de hoge waarde van het voertuig. De 

styling bar kan snel gemonteerd en gedemonteerd worden en kan uitstekend gecombineerd 

worden met de hardcover. 

De styling bar is ook in zwart staal verkrijgbaar.



20

VU9 S1H1 S1G

S1H

S1B

S1FVY2

F2J F2KF2I

Bekleding en sierelementen.

Uitrustingslijn PURE Uitrustingslijn POWERUitrustingslijn PROGRESSIVE

Sierelementen  

uitrustingslijn POWER

1 Optie.

X-Klasse | Bekleding en sierelementen

Bekledingen

VY2

VU9

S1F

S1H

S1G

S1B

Stof Tunja zwart

Kunstleder zwart1

Stof Posadas zwart

Kunstleder ARTICO / microvezel DINAMICA zwart

Leder zwart1

Leder notenbruin1

Sierelementen uitrustingslijn POWER

F2I

F2J

F2K

Sierelement pixellook, zwart mat

Sierelement aluminiumlook dwarsgeslepen1

Sierelement houtaderlook, bruin mat1
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9389

3142

6580

1288 92919139

5890

7259 9988

Koetswerkkleuren.

1 Optie.

Unikleuren

3142

6580

9139

Danakilrood

Granietgroen

Chisanawit

Metaalkleuren1

1288

5890

7259

9291

9389

9988

Axinietbrons

Cavansietblauw

Rotsgrijs

Kabarazwart

Beringwit

Diamantzilver

Unikleuren Metaalkleuren1

X-Klasse | Koetswerkkleuren
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Technische gegevens.

Het beste voor de motor:

Mercedes-Benz originele motorolie

X-Klasse | Technische gegevens

1  Gegevens conform Richtlijn 80/1269/EWG in de huidige geldige versie. 2 Andere bandenmaten verkrijgbaar als optie. 3 De opgegeven waarden werden gemeten volgens de voorgeschreven meetmethode 

(§ 2 Nr. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in de telkens geldige versie). CO2-emissies die ontstaan tijdens de productie en levering van brandstoffen of andere energiedragers, worden bij opgave van de CO2-emissies  

overeenkomstig de Richtlijn 1999/94/EG niet meegerekend. Deze gegevens gaan niet over één enkel voertuig en maken geen deel uit van het aanbod, maar dienen alleen om de verschillende voertuigtypes 

met elkaar te kunnen vergelijken. 4 Tankinhoud voor alle motoren standaard ca. 73 l, reserve ca. 10 l. Tankinhoud AdBlue®: ca. 17 l. 5 Gegevens conform Richtlijn 92/21/EG in de bij het ter perse gaan  

 Dieselmotoren

X 220 d X 220 d 4MATIC

Aantal cilinders/opstelling 4/R 4/R

Cilinderinhoud in cm3 2298 2298

Max. vermogen1 in kW (pk) bij t/min 120 (163)/3750 120 (163)/3750

Maximumkoppel1 in Nm bij t/min 403/1500–2500 403/1500–2500

Standaard versnellingsbak [Optie] Handgeschakelde 6-versnellingsbak [–] Handgeschakelde 6-versnellingsbak [–]

Acceleratie van 0–100 km/u in s [automatische versnellingsbak] 12,5 [–] 12,9 [–]

Topsnelheid ca. in km/u [automatische versnellingsbak] 172 [–] 170 [–]

Standaardbanden2 255/65 R17 255/65 R17 

Brandstofverbruik3, 4 in l/100 km, al naar gelang voertuiglengte

In de stad [automatische versnellingsbak]

Buiten de stad [automatische versnellingsbak]

Gecombineerd [automatische versnellingsbak]

7,7 [–]

7,2 [–]

7,4 [–]

8,1 [–]

7,3 [–]

7,6 [–]

CO2-emissie3 in g/km gecombineerd [automatische versnellingsbak] 195 [–] 200 [–]

Kofferinhoud in l 2,48 2,48

Draaicirkel (m) 13,4 13,4

Leeggewicht5, 6 in kg 2133 [–] 2213 [–]

Nuttig laadvermogen in kg6 1067 [–] 1037 [–]

Max. toegelaten massa in kg 3200 3250

Aanhangwagengewicht in kg geremd/ongeremd 3200/750 3500/750

Max. toegelaten treingewicht in kg 6130 6130
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geldige versie. Het beste voor de motor: Mercedes-Benz originele motorolie (Met bestuurder, 75 kg, alle bedrijfsvloeistoff en en voor 90 % gevulde tank.) 6 Uitrustingen of uitrustingslijnen kunnen het laadvermogen beïnvloeden omdat ze het leeggewicht verhogen/verlagen. Meer informatie vindt u bij uw 

Mercedes-Benz verkoper. Opties en originele accessoires (bv. dakrails, fi etsdrager enz.) kunnen belangrijke voertuigeigenschappen, zoals gewicht, rol- en luchtweerstand veranderen en samen met verkeers- en weersomstandigheden de verbruikscijfers en de prestaties beïnvloeden.  

Bijkomende technische gegevens vindt u op www.mercedes-benz.be

X 250 d X 250 d 4MATIC

4/R 4/R

2298 2298

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

450/1500–2500 450/1500–2500

Handgeschakelde 6-versnellingsbak [7-trapsautomaat] – [7-trapsautomaat]

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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In verband met de informatie in deze brochure: de redactie van deze brochure werd op 20.04.2017 afgesloten.  

Nadien kunnen er aan het product nog wijzigingen aangebracht zijn. Veranderingen aan constructie of vorm, of wijzigingen 

in de kleuren en de standaarduitrusting door de constructeur blijven tijdens de levertijd voorbehouden, voor zover 

deze veranderingen of afwijkingen redelijk blijven voor de koper, rekening houdend met de belangen van de verkoper. 

Indien de verkoper of de constructeur voor de aanduiding van de bestelling of van het bestelde artikel tekens of nummers  

gebruikt, kunnen alleen hieraan geen rechten worden ontleend. De foto’s en beschrijvingen kunnen accessoires of opties 

bevatten die niet tot de standaarduitrusting behoren. Mogelijke kleurverschillen zijn een gevolg van het drukproces.  

In deze brochure kunnen ook types of diensten worden vermeld die in bepaalde landen niet worden aangeboden.

Deze brochure is een internationale uitgave. Verklaringen over wettelijke, gerechtelijke en fiscale voorschriften en gevolgen 

gelden enkel voor België bij de afsluiting van de redactie van deze brochure. Vraag daarom bij uw Mercedes-Benz  

verkoper van bestelwagens naar de in uw land geldende voorschriften en de recentste verplichtingen.

www.mercedes-benz.be

Opslag van technische gegevens in het voertuig: elektronische voertuigcomponenten (bv. regeleenheid voor airbag, 

regeleenheid voor motor, enz.) bevatten geheugens voor technische voertuiggegevens, zoals bv. meldingen in het  

geval van functiestoringen, snelheid van het voertuig, remkracht of de werking van de veiligheids- en rijhulpsystemen 

wanneer zich een ongeval voordoet (audio- en videogegevens worden niet opgeslagen). De gegevens worden vluchtig 

opgeslagen, op zichzelf staand als momentopname, bv. in het geval van een melding van een storing, gedurende een zeer 

korte registratietijd (maximaal een paar seconden), bv. bij een ongeval, of in samengevatte vorm, bv. om te evalueren 

hoe onderdelen worden belast. De opgeslagen gegevens kunnen door geschoolde technici via interfaces in het voertuig 

worden gelezen, zodat ze een diagnose kunnen maken en eventuele functiestoringen kunnen verhelpen. De fabrikant 

kan ze lezen om ze te analyseren en om te gebruiken en verwerken om de voertuigfuncties verder te verbeteren. Op vraag 

van de klant kunnen gegevens ook dienen als basis voor verdere optionele diensten. Een overdracht van gegevens  

uit het voertuig naar de fabrikant resp. derden gebeurt in principe uitsluitend wegens een wettelijke toestemming (bv. 

noodoproep e-call van het voertuig) of wegens een contractuele overeenkomst met de klant en rekening houdend  

met de bescherming van de privacy. Meer informatie over de in het voertuig opgeslagen gegevens staat in de gedrukte 

handleiding van het voertuig. Die vindt u gedrukt in het voertuig of online op de nationale Mercedes-Benz website.

Terugname van oude voertuigen. Na een lang leven vol prestaties nemen wij uw X-Klasse terug om hem milieuvriendelijk 

te verwerken in het kader van de EU-richtlijn voor de terugname van oude voertuigen – maar zover is het natuurlijk  

nog lang niet. Voor de terugname van oude voertuigen staat een net van terugnamevestigingen en sloopbedrijven ter 

beschikking, die uw voertuig gratis en op milieuvriendelijke wijze verwerken. Daardoor zal uw X-Klasse ook in de 

toekomst aan de wettelijke quota voor recycling en besparing van de hulpbronnen voldoen. Meer informatie over de 

recycling van oude voertuigen, over de verwerking en de voorwaarden voor terugname vindt u op de nationale website 

van Mercedes-Benz.
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