B-Klasse

Sports Tourer

De B-Klasse.
B prepared for life.
De B-Klasse Sports Tourer maakt dankzij zijn dynamiek en comfort van elk uitstapje
een ontdekkingsreis. Met duurzame en innovatieve aandrijvingstechnologie en
optioneel met dynamische vierwielaandrijving 4MATIC. Alles straalt daarbij in het licht
van de optioneel leverbare high-performance led-koplampen. Er valt nog zoveel
te beleven en te genieten. Bent u er klaar voor? De B-Klasse staat op u te wachten.

MeeR kLaSSe In eLk FoRMaat.
Beleef de B-Klasse in HD-formaat. Met de Mercedes-Benz catalogus app voor de iPad® en
het digitale instructieboekje ’Mercedes-Benz Guides’ voor de iPhone®. Beide apps bevatten
veel filmpjes en uitgebreide informatie. Ze zijn gratis te downloaden in de iTunes Store®.
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De afbeeldingen en omschrijvingen kunnen afwijken van de in België en Nederland geldende
standaard- en leverbare uitvoeringen.
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Een dynamische voorskirt, subtiel vormgegeven koplampen – en een bijzonder
lichtspel: in combinatie met de optionele high-performance led-koplampen
wordt de bestuurder bij het ontgrendelen van de portieren verwelkomd door
blauw licht. Om u thuis te voelen hoeft u dus alleen maar in te stappen. In
een royaal interieur dat perfect is voorbereid op alles wat u wilt ondernemen.

Mooi en stijlvol.
En van goeden huize.
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Voor alles wat u onderweg tegenkomt.
Of u nu alleen door de bergen rijdt of met uw hele gezin naar zee gaat,
het goede gevoel dat u in een Mercedes-Benz rijdt, reist altijd met u mee.
Innovatieve rijassistentie- en veiligheidsystemen ondersteunen de
bestuurder en beschermen de inzittenden en overige verkeersdeelnemers
beter dan ooit. Bijvoorbeeld met de actieve remassistent, die de
bestuurder met zicht- en hoorbare signalen waarschuwt voor een mogelijke
botsing en bovendien in staat is om automatisch af te remmen, als dat
nodig mocht zijn. Dát is de B-Klasse met Mercedes-Benz Intelligent Drive.
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HIGH-PeRFoRManCe Led-koPLaMPen
Waaraan moet de lichttechnologie in een Mercedes-Benz voldoen? Een
dergelijk systeem moet bij nachtelijke ritten ervoor zorgen dat de ogen van
de bestuurder niet vermoeid raken. Bovendien moet het efficiënt werken
en lang meegaan. De optionele high-performance led-koplampen voldoen
zonder meer aan deze eisen. De led-projectietechniek in het dimlicht
en de led-reflectietechniek in het grootlicht zorgen ervoor dat het wegdek optimaal wordt verlicht. En dat alles met een aangename kleurtemperatuur die overeenkomt met die van daglicht. En ook nog eens heel
fraai. Zoals dat hoort bij een Mercedes-Benz.
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De beste reden
om actief te worden.
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Verlichting die perfect
inspeelt op elke stemming.
Licht levert een grote bijdrage aan ons welbevinden. Een reden te meer om het
licht in een Mercedes-Benz volledig tot zijn recht te laten komen. In de
B-Klasse zorgt de optionele sfeerverlichting voor een unieke, behaaglijke sfeer.
Het aangename, indirecte licht accentueert ’s nachts de belijning en de
hoogwaardige materialen in het interieur. De sfeerverlichting bestaat volledig
uit leds, waarmee twaalf verschillende kleuren en vijf dimstanden kunnen
worden gerealiseerd.
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Een vurig statement,
zonder te overdrijven.
Het optionele exclusiefpakket kenmerkt zich door stijlvolle combinaties
van hoogwaardige uitrustingen en materialen. Het driespaaks multifunctionele
stuurwiel is met leder bekleed. De comfortstoelen in leder, bijvoorbeeld in
cranberryrood, zorgen voor een modieuze touch, de contrastsiernaden voor
subtiele accenten.
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de aCtIeve ReMaSSIStent
Als de afstand te klein wordt, is het zo gebeurd. Kop-staartbotsingen zijn de meest
voorkomende ongevallen in het verkeer. Reden genoeg voor Mercedes-Benz om
de actieve remassistent, een op radar gebaseerd veiligheidssysteem, te ontwikkelen.
Hiermee kan het gevaar van een kop-staartbotsing worden geminimaliseerd of de
gevolgen van een dergelijk ongeval worden verminderd. Het werkt als volgt: zodra het
systeem bij een snelheid tussen 30 en 250 km/h registreert dat de afstand ten
opzichte van een voorligger te gering is, wordt de bestuurder gewaarschuwd door
middel van een waarschuwingslampje in het combi-instrument. Wordt de afstand
nóg kleiner, dan wordt bovendien een hoorbaar waarschuwingssignaal gegeven. Ook
kan de ADAPTIVE BRAKE voor de nodige ondersteuning van de bestuurder zorgen
bij het afremmen. Mocht de bestuurder echter helemaal niet reageren, dan kan het
systeem zelf ingrijpen en de snelheid verminderen door autonoom af te remmen.
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Afstand houden.
Voorsprong behouden.
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Het beste moet nog komen.
De B van buitengewoon: de geoptimaliseerde aerodynamica met een cw-waarde van
slechts 0,25* zorgt ervoor dat het verbruik aanzienlijk afneemt. Vanuit het oogpunt
van milieuvriendelijkheid rijdt de B 200 c met de uiterst efficiënte aardgasaandrijving
Monovalent Plus zonder meer aan kop in zijn klasse.

* B 180 d BlueEFFICIENCY met velgen R00.
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Het beste voor ogen.
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Een echte blikvanger: de sportieve AMG Line met nightpakket.
Krachtig: de AMG-styling met voor- en achterskirt, dorpelverbreders
en glansgedraaide lichtmetalen AMG-velgen. Het nightpakket springt
met designelementen in hoogglanzend zwart, zoals de grille met twee
zwarte lamellen en de bumpers met chroomaccenten, meteen in
het oog. Daarnaast onderstreept warmtewerend, donkergetint glas
vanaf de B-stijl het sportieve karakter.
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U blijft kijken.
Met het optionele AMG-exclusiefpakket loopt er letterlijk
een rode draad van exclusiviteit en individualiteit door het
gehele interieur. Bij de bekleding in leder zwart RED CUT,
het dashboard en middendeel van de portieren in lederlook
ARTICO en het aan de onderzijde afgevlakte multifunctionele sportstuur in leder, zorgen rode contrastsiernaden
voor sportief-markante accenten.
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Onze wereld in uw handen.
www.mercedes.me – hier draait alles alleen om u. Ontdek een wereld van services, noviteiten en
aanbiedingen, die uw leven op fascinerende wijze zullen verrijken en vergemakkelijken. Gewoon vanuit
uw stoel. Digitaal. Zo wordt onze wereld uw wereld.
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Uw connected leven kan zo fascinerend eenvoudig zijn.
Al onze connectiviteits- en mobiliteitsservices en vele andere aanbiedingen – bij elkaar op één
plaats. Alleen voor u. Dát is Mercedes me. Meld u vandaag nog gratis aan en maak de wereld van
Mercedes-Benz tot de uwe: thuis op uw pc of laptop en onderweg met uw tablet, smartphone of
smartwatch. Omdat uw leven voortdurend verandert, ontwikkelen wij ook onze services voortdurend
verder. Stap in: www.mercedes.me/welcome.
Wilt u persoonlijke inspiratie niet alleen online beleven? Dan kunt u overal ter wereld de Mercedes me
Stores bezoeken, zoals in Beijing, Moskou en Hamburg.
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Mercedes me connect verbindt u met uw auto – en uw
auto met de wereld. Onderweg hebt u de beschikking
over uiteenlopende, comfortabele services die u meer
veiligheid, meer connectiviteit en – niet te vergeten –
meer rijplezier bieden. Het geeft u een goed gevoel om
ook onderweg altijd verbonden te zijn! Onder Mercedes
me connect vallen standaardservices, waarmee wij u bij
pech of bij een ongeval ondersteuning bieden, Remote
Online-services waarmee u voertuiginstellingen op uw
smartphone kunt regelen, en nog veel meer.
Mercedes me inspire is uw toegang tot een fascinerende
merkbeleving en een inspirerende dialoog. Om ervoor te
zorgen dat we altijd de beste oplossingen kunnen bieden,
delen we onze ideeën met u en willen we graag weten
wat uw wensen zijn. Hiervoor bieden we bijvoorbeeld een
community en ook aanbiedingen en belevenissen op
het gebied van events, reizen en lifestyle, die verder gaan
dan de klassieke voertuigthema’s.
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Afhankelijk van de beschikbaarheid in de markt.

Mercedes me move biedt toegang tot intelligente mobiliteitsoplossingen. car2go is niet alleen pionier maar ook
wereldwijd marktleider op het gebied van free-floating
carsharing. In de mobiliteits-app moovel zijn de services
van verschillende mobiliteitsaanbieders gebundeld, zodat
u altijd optimaal van A naar B onderweg bent. En met de
mytaxi-app kunt u een taxi bestellen, zien wanneer de taxi er
is en op eenvoudige wijze betalen. Bij Mercedes-Benz Rent
vindt u auto’s voor alle gelegenheden, die u voor kortere of
langere tijd bij de dichtstbijzijnde Mercedes-Benz dealer
kunt huren. Via Blacklane kunt u een limousine met chauffeur
boeken en met FlixBus kunt u zich op goedkope, comfortabele en milieuvriendelijke wijze in onze touringcars laten
vervoeren.
Mercedes me assist biedt u de mogelijkheid snel en
eenvoudig een onderhoudsafspraak te maken bij de
Mercedes-Benz dealer. Ook kunt u online het onderhoudsboekje raadplegen en zien welk onderhoud er aan uw
auto is uitgevoerd. Het onderhoudsbericht is al één dag
na een onderhoudsbeurt online beschikbaar. Naast het
actuele onderhoudsbericht kunt u ook de volledige onderhoudsgeschiedenis en de onderhoudsintervallen van uw
auto bekijken en afdrukken.

Mercedes me finance biedt u diverse lease- en financieringsmogelijkheden voor de auto van uw dromen.
Mercedes-Benz Financial Services helpt u graag bij uw
keuze voor de optimale lease- of financieringsoplossing
en de verzekering die het beste bij u past. Met onze leaseproducten rijdt u altijd in de nieuwste modellen en geniet
u van maximale flexibiliteit. U betaalt namelijk niet voor de
aanschaf maar voor het gebruik en profiteert zo van aantrekkelijke maandelijkse tarieven. Met onze financieringsmogelijkheden betaalt u uw nieuwe Mercedes-Benz op
de manier die bij uw persoonlijke financiële planning past.
Hierbij worden de aanbetaling en de contractduur, en dus
de maandelijkse kosten, samen met u bepaald. Daarnaast
beschermen onze individuele verzekeringen niet alleen
uw auto, maar sparen ook uw portemonnee. Verzekeringsclaims kunt u zelfs heel gemakkelijk online indienen.1
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Onze service past perfect bij uw Mercedes-Benz.
U krijgt meer dan een auto. U krijgt iets onbetaalbaars, namelijk Mercedes-Benz als exclusieve partner. Voor u betekent
dit zekerheid en onafhankelijkheid, zodat u zich nergens zorgen over hoeft te maken. Met andere woorden: het goede
gevoel een Mercedes-Benz te rijden.

Het beste voor uw Mercedes-Benz. Niemand kent uw auto
beter dan onze ervaren specialisten in de Mercedes-Benz
werkplaatsen. Het uitgebreide serviceaanbod en de hoge
kwaliteit zorgen ervoor dat uw auto in topconditie blijft.
Daarom vertrouwen wij op beproefde Mercedes-Benz
originele onderdelen en speciaal gereedschap.
Het beste voor u. Met de Mercedes-Benz servicecontracten gaat u zorgeloos op weg. Hiermee weet u altijd welke
onderhoudswerkzaamheden er binnenkort en op de lange
termijn gepland zijn. En dankzij de vaste maandelijkse kosten
weet u precies waar u aan toe bent. Bovendien bent u
optimaal tegen extra werkplaatskosten gedekt.

Het beste voor uw mobiliteit. Met Mercedes-Benz Mobilo1
wordt u in heel Europa snel en vakkundig geholpen
bij pech onderweg, een ongeval, een klein probleem of
vandalisme. Hiermee hebt u recht op pechhulp, een
vervangend voertuig, wegslepen of een hotelovernachting.
De mobiliteitsgarantie is twee jaar vanaf de eerste
kentekenregistratie geldig en kan steeds worden vernieuwd
tot maximaal dertig jaar. Wanneer u hulp nodig hebt,
bereikt u ons in heel Europa op het gratis telefoonnummer
00800 1 777 77772.

m

koM MeeR te weten
Meer informatie over Mercedes-Benz servicecontracten vindt u op
www.mercedes-benz.nl of bij uw Mercedes-Benz dealer. Uw
Mercedes-Benz dealer stelt graag een persoonlijke offerte voor u op.

1
2

Conform de voorwaarden van de Mercedes-Benz servicecontracten. Mobilo kan na elke onderhoudsbeurt bij een Mercedes-Benz dealer worden vernieuwd tot maximaal dertig jaar.
Vanuit het buitenland kunnen roamingkosten door uw provider in rekening worden gebracht.
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Wat zou de autosport zijn zonder Mercedes-Benz?
Het eerste voertuig dat een autorace won, werd aangedreven door een Daimler-motor. De eerste
Mercedes was een racewagen: de legendarische ’Zilverpijl’ – een legende. Onze betrokkenheid bij
sportevenementen kent een lange traditie. Autosport is onlosmakelijk verbonden met ons merk
en alle voertuigen waarop een ster prijkt. Beleef onze unieke geschiedenis als de dag van gisteren
in het Mercedes-Benz Museum in Stuttgart.

m

LeeS MeeR
In het Mercedes-Benz Museum in Stuttgart vindt u 130 jaar
legendarische automobielgeschiedenis op één enkele plek.
Op een totale oppervlakte van 16 500 m2 worden meer
dan 1500 stukken tentoongesteld, waaronder unieke stukken
als de oudste nog behouden Mercedes uit 1902 en de
legendarische ’vleugeldeur’. Meer informatie vindt u op:
www.mercedes-benz.com/museum
www.facebook.com/mercedesbenzmuseum
www.instagram.com/mercedesbenzclassic
www.twitter.com/mb_museum
www.google.com/+mercedesbenzmuseum
www.youtube.com/mercedesbenzmuseum
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Wat zou Mercedes-Benz zijn zonder de autosport?
Op 3 juni 1934 werd de mythe van de ’Zilverpijlen’ geboren tijdens de ’Internationale Eifelrennen’
op de Nürburgring. De roemrijke traditie is nu nog levendiger dan ooit: in 2015 heeft het
Zilverpijl-fabrieksteam MERCEDES AMG PETRONAS voor de tweede keer op rij de Formule 1
constructeurs- en -coureurstitel binnengehaald. Maar niet alleen op het circuit was het team
succesvol: elke afgelegde meter droeg bij aan de ontwikkeling van onder meer lichtgewichtmaterialen
en hybridetechnologie voor de serieproductie.
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LeeS MeeR
Beleef de fascinerende Formule 1 multimediaal op:
www.facebook.com/MercedesaMGF1
www.twitter.com/MercedesaMGF1
www.youtube.com/MercedesaMGF1
www.google.com/+MercedesaMGF1
www.instagram.com/MercedesaMGF1
www.MercedesaMGF1.com
www.mercedes-benz.com/motorsport

Mercedes-Benz F1 W07 Hybrid, seizoen 2016.
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0,25*. Een klein getal met een grote waarde.
De B-Klasse creëert maatstaven: de lage luchtweerstand zorgt ervoor dat niet alleen de rijgeluiden afnemen maar
ook het brandstofverbruik. Daarvoor zorgen de grote dakspoiler, gestroomlijnde A-stijlen, aerodynamische
buitenspiegels en beklede carrosseriebodem. Verdere BlueEFFICIENCY-uitrustingen waarmee het verbruik en de
emissies afnemen, zijn het ECO start-stopsysteem, banden met een lagere rolweerstand, de ECO-aanduiding
in het combi-instrument en de schakelindicatie. De B 180 d BlueEFFICIENCY is hét voorbeeld als het om efficiëntie
gaat. De verstelbare grillejaloezie en het verlaagde comfortonderstel zorgen ervoor dat de luchtweerstand
nóg verder afneemt, zodat de CO2-emissie nog maar 94 g/km bedraagt. Er is geen andere auto die zó schoon is.

1 Verstelbare grillejaloezie (B 180 d BlueEFFICIENCY)
2 ECO-indicatie in het combi-instrument
3 De energiebesparend afgeregelde aircocompressor treedt alleen in werking
als dat nodig is
4 Uitgebreide aerodynamische optimalisaties voor lagere verbruikswaarden
en minder rijgeluiden
5 Automatische transmissie 7G-DCT met dubbele koppeling
6 Banden met een lagere rolweerstand

* B 180 d BlueEFFICIENCY met velgen R00.
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natURaL GaS dRIve
De gastanks van de B 200 c zijn veilig in de bodem ondergebracht. Twee gastanks beschikken elk over
een inhoud van 19 liter, terwijl de gastank onder de achterbank een inhoud van 87 liter heeft. Door
deze constructie blijft het bagageruimtevolume hetzelfde als dat van een B-Klasse met conventionele
aandrijving.
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Natural Gas Drive.
Het intelligente alternatief.
De aardgasaandrijving Monovalent Plus van de B 200 c
overtuigt met uiterst lage emissies en lage brandstofkosten
bij tegelijkertijd dynamische rijprestaties. Voor de aandrijving zorgt een efficiënte, direct ingespoten viercilinder
turbomotor met een rustige motorloop. Monovalent Plus
betekent dat de motor in principe wordt aangedreven door
aardgas. De drie aardgastanks zorgen voor een actieradius
van maximaal 500 km. Dankzij de 12-liter brandstoftank kan
de mobiliteit met nog eens 200 km worden uitgebreid.
Als de gasvoorraad is uitgeput, wordt automatisch overgeschakeld op benzine. De prestaties van de motor blijven
hierbij gelijk. Nadat de aardgastanks opnieuw zijn gevuld,
wordt weer op aardgas verder gereden.
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De drang om prestaties te leveren.

Het MotoRenPRoGRaMMa
diesel:

Voor de B-Klasse zijn uiterst efficiënte diesel- en benzinemotoren leverbaar in negen vermogensklassen. Alle
motoren zijn voorzien van een turbo en standaard uitgerust met het ECO start-stopsysteem. Daarnaast is als
alternatieve aandrijving voor milieuvriendelijke mobiliteit de B 200 c met aardgasaandrijving Monovalent Plus
beschikbaar (zie hiervoor beide voorgaande pagina’s).

B 160 d met 66 kW (90 pk) vermogen en 240 Nm koppel
B 180 d/B 180 d BlueEFFICIENCY met 80 kW (109 pk) vermogen en
260 Nm koppel
B 200 d/B 200 d 4MATIC met 100 kW (136 pk) vermogen en 300 Nm koppel
B 220 d/B 220 d 4MATIC met 130 kW (177 pk) vermogen en 350 Nm koppel

Afhankelijk van de motoruitvoering wordt de kracht overgedragen met behulp van een handgeschakelde
zesversnellingsbak of met de 7G-DCT automatische transmissie met dubbele koppeling, waarmee soepel en
vrijwel zonder krachtonderbreking kan worden geschakeld.

Benzine:
B 160 met 75 kW (102 pk) vermogen en 180 Nm koppel
B 180/B 180 BlueEFFICIENCY met 90 kW (122 pk) vermogen en
200 Nm koppel
B 200 met 115 kW (156 pk) vermogen en 250 Nm koppel

m

LeeS MeeR
Alle technische gegevens van de B-Klasse kunt u
vinden op pagina 58/59.

B 220 4MATIC met 135 kW (184 pk) vermogen en 300 Nm koppel
B 250/B 250 4MATIC met 155 kW (211 pk) vermogen en 350 Nm koppel
Voor de leverbare motorvarianten en uitvoeringen verwijzen wij u naar de geldende prijslijst.
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Fascinerende tractie. De vierwielaandrijving 4MATIC.

ondeRSteL en BeStURInG
Het comfortonderstel zorgt voor de perfecte balans tussen comfort en

Speciaal ontwikkeld voor de B-Klasse. Onder normale omstandigheden de efficiëntie van voorwielaandrijving,
maar bij regen en sneeuw aanzienlijk meer tractie. Dát is de permanente vierwielaandrijving 4MatIC
voor de B-Klasse.

dynamiek, waarbij de geringe neiging tot overhellen en duiken voor betere
handling en rijveiligheid zorgt.
Bij het onderstel met adaptief verstelbare demping kan de bestuurder met
de dYnaMIC SeLeCt-schakelaar de demping van de carrosserie wijzigen.

De in de achteras ondergebrachte elektrohydraulisch aangestuurde lamellenkoppeling zorgt voor een variabele
verdeling van het koppel. De lamellenkoppeling staat garant voor efficiënte voorwielaandrijving als er bijvoorbeeld
langdurig op de snelweg wordt gereden. Bij sneeuw, gladheid of bij een dynamische rijstijl wordt het koppel
echter in de verhouding 50 : 50 over de voor- en achteras verdeeld.

Wanneer wordt overgeschakeld van de comfort- naar de sportstand, neemt de
dwarsdynamiek toe, waardoor een intensere rijbeleving ontstaat.
Het verlaagde comfortonderstel staat garant voor rijcomfort en dynamiek.
De carrosserie is hierbij 20 mm aan de voor- en 15 mm aan de achterzijde
verlaagd voor een betere aerodynamica.
Bij de parameterstuurbekrachtiging wordt de besturing snelheidsafhankelijk
ondersteund. De stuurbekrachtiging neemt bij hogere snelheden af. Naarmate
de snelheid lager wordt, neemt de stuurbekrachtiging juist weer toe.
Het comfort van deze snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging wordt aangevuld door SPoRt dIReCt SteeRInG met een variabele overbrenging die
afhankelijk is van de stuurhoek. Dit zorgt er bijvoorbeeld op bochtige trajecten
voor dat er dynamischer wordt gereageerd en verhoogt de rechtuitstabiliteit.
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Mogen we uw persoonlijke assistenten voorstellen?
Met de optionele parkeerpilot wordt zowel het zoeken naar een parkeerplaats als het in- en uitparkeren aanzienlijk
eenvoudiger. Indien gewenst kan de auto automatisch zowel in lengte- als dwarsrichting worden geparkeerd,
waarbij het sturen en remmen van de bestuurder worden overgenomen.1 De parkeerpilot is altijd ingeschakeld
bij snelheden tot 35 km/h en meldt geschikte parkeerplekken. Wanneer de bestuurder de achteruitversnelling
heeft ingeschakeld en de parkeerplaats heeft bevestigd, voert de parkeerpilot tot een snelheid van 10 km/h de
benodigde stuurbewegingen uit.

oveRIGe oPtIoneLe aSSIStenten
De achteruitrijcamera wordt automatisch geactiveerd zodra de achteruitversnelling wordt ingeschakeld, waarbij op het mediadisplay de omgeving direct
achter de auto met dynamische hulplijnen wordt weergegeven.
De verkeersbordenassistent kan snelheidsbeperkingen en inrij- en inhaalverboden herkennen. Het systeem kan eveneens herkennen wanneer
dergelijke beperkingen en verboden zijn opgeheven. In beide gevallen wordt
de bestuurder hiervan op de hoogte gebracht.

1

Geldt alleen voor uitvoeringen met automatische transmissie.
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Het goede gevoel in een Mercedes-Benz te rijden.
Als eerste autofabrikant ter wereld hebben we een integraal veiligheidsconcept ontwikkeld. Met als doel optimaal op gevaren te kunnen reageren en de gevolgen
van een ongeval te verminderen. Niet alleen voor de inzittenden van een Mercedes-Benz, maar ook voor alle overige verkeersdeelnemers.
veILIG RIJden

De attentIon aSSISt kan vooral op lange trajecten en
’s nachts voor meer veiligheid zorgen. Het systeem kan aan
de hand van het stuurgedrag vermoeidheid en onoplettendheid herkennen. Aan de hand van deze analyse wordt
de bestuurder zicht- en hoorbaar gewaarschuwd.
De adaPtIve BRake zorgt met behulp van intelligente
ingrepen voor een beter remvermogen. Hierbij worden de
remschijven bij nat weer droog gehouden. De remblokken
worden alvast tegen de remschijven aangedrukt wanneer
de bestuurder abrupt zijn voet van het gaspedaal afhaalt.
Op een helling wordt voorkomen dat de auto terugrolt.
De optionele afstandspilot dIStRonIC PLUS zorgt vooral
bij langzaam rijdend verkeer ervoor dat een veilige afstand
tot de voorligger wordt aangehouden. Als dat nodig is, kan
het systeem autonoom afremmen en weer optrekken.
BIJ GevaaR

De standaard actieve remassistent geeft zichtbare waarschuwingssignalen wanneer de afstand tot een voorganger
te klein wordt. Zodra een kop-staartbotsing dreigt, geeft
het systeem bovendien hoorbare waarschuwingssignalen

BIJ een onGevaL

en wordt remondersteuning geboden wanneer de bestuurder
niet hard genoeg afremt. Als de bestuurder niet op deze
waarschuwingssignalen reageert, kan het systeem autonoom
gaan afremmen om een botsing te voorkomen of de
gevolgen daarvan af te zwakken.
De optionele dodehoekassistent met radarsensoren kan
een van de grootste gevaren in het verkeer zichtbaar maken.
Zodra een voertuig in de dode hoek wordt waargenomen,
licht een rode gevarendriehoek in de buitenspiegel op. Als
dat nodig is, geeft het systeem bovendien een hoorbaar
waarschuwingssignaal. Het systeem is werkzaam bij snelheden van 30 tot 250 km/h. De optionele spoorassistent
kan bij snelheden tussen 60 en 200 km/h waarnemen wanneer de rijstrook onbedoeld (zonder richting aan te geven)
wordt verlaten en met een licht vibrerend stuurwiel de bestuurder waarschuwen. De dodehoekassistent en spoorassistent maken ook deel uit van het optionele spoorpakket.
Het optionele beschermingssysteem voor de inzittenden
PRe-SaFe® kan kritieke rijsituaties vroegtijdig herkennen
en bij een dreigend ongeval voorzorgsmaatregelen treffen
om de inzittenden te beschermen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld het aanspannen van de veiligheidsgordels of het
automatisch sluiten van geopende zijruiten.

Bij een ongeval leveren de intelligente, op elkaar afgestemde
veiligheidssystemen en de constructie van de carrosserie
een waardevolle bijdrage aan de optimale bescherming van
de inzittenden. Naast de veiligheidsgordels zijn dit de airbag
voor de bestuurder en voorpassagier die, afhankelijk van de
zwaarte van het ongeval, in twee fasen kunnen worden
ontplooid, sidebags voor de bestuurder en voorpassagier;
windowbags tussen de A- en C-stijl, een kneebag voor de
bestuurder en optionele sidebags achter.
na een onGevaL

Elke Mercedes-Benz is uitstekend uitgerust voor het geval
dat er eerste hulp moet worden verleend. Wanneer een
ongeval heeft plaatsgevonden, kan de motor automatisch
worden afgezet, kunnen de noodknipperlichtinstallatie en
de noodverlichting in het interieur worden geactiveerd en
kan de centrale portiervergrendeling worden ontgrendeld.
Tot slot kan het Mercedes-Benz noodoproepsysteem
(landspecifiek) de gps-coördinaten en belangrijke voertuiggegevens doorgeven. Maar we hopen natuurlijk dat
dergelijke maatregelen nooit nodig zijn.
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Perfect aangesloten.
Met Apple CarPlayTM.
Met apple CarPlaytM voor de iPhone® en android auto
voor Android-apparatuur wordt optimale integratie voor
een car-infotainmentsysteem werkelijkheid in de B-Klasse.
Inclusief navigatie, telefonie, spraakgestuurde messaging
en toegang tot de muziekspeler. De smartphone-integratie
maakt deel uit van COMAND Online en is optioneel leverbaar bij de AUDIO 20.

navIGatIe- en InFotaInMentoPtIeS
Navigatie, telefoon, audio, video en internet – met het bedienings- en
aanduidingssysteem CoMand online heeft de bestuurder deze, en nog
veel meer functies direct binnen handbereik. Alle informatie wordt op het
20,3 cm mediadisplay met hoge resolutie weergegeven.
Live traffic Information (onderdeel van het optionele COMAND Online en
Garmin® MAP PILOT) zorgt voor ontvangst van actuele, nauwkeurige verkeersinformatie voor optimale, dynamische routegeleiding. De gegevensoverdracht
wordt tot stand gebracht via een mobiele internetverbinding met behulp van
een communicatiemodule.
Gebruiksvriendelijke navigatie, nauwkeurige kaartgegevens en uitstekende
routegeleiding. De Garmin® MaP PILot zorgt ervoor dat alle voordelen van het
Garmin®-navigatiesysteem volledig kunnen worden benut door de AUDIO 20 CD,
inclusief Live Traffic Information. Hiervoor hoeft alleen maar de sd-kaart met
navigatiesoftware en kaartgegevens in het systeem te worden geplaatst.
Het multimediasysteem aUdIo 20 Cd combineert entertainment, informatie
en communicatie. De AUDIO 20 CD met internettoegang, radio met dubbele
tuner en cd-speler is ook voorzien van een verbindingsmogelijkheid voor mobiele
apparatuur via Bluetooth®, optioneel ook op het 20,3 cm mediadisplay.
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Perfect verbonden.
Met Mercedes me connect.
Voor innovatieve en geïndividualiseerde service, mobiliteitsen connectiviteitsoplossingen hebben we een naam:
Mercedes me. Onderdeel van deze fascinerende belevingswereld is Mercedes me connect, waarbij bestuurder,
auto en privéleven elektronisch met elkaar zijn verbonden.
De Mercedes me connect-standaardservices, zoals het
Mercedes-Benz noodoproepsysteem of het pechmanagement, zorgen ervoor dat er snel hulp kan worden geboden.
Met Remote online is het systeem technisch voorbereid
op het gebruik van verdere – afzonderlijk leverbare –
Mercedes me connect-services, bijvoorbeeld om uw geparkeerde auto terug te vinden (foto onder) of de status
van uw auto op te vragen (foto boven). Remote Online is als
optie leverbaar in combinatie met het standaard multimediasysteem AUDIO 20 en is een vast bestanddeel van het
optionele multimediasysteem COMAND Online, waarmee
de hele wereld van Mercedes me connect voor u wordt geopend, inclusief browser, navigatie met Live Traffic Information (drie jaar gratis bij registratie in de Mercedes me
connect Store binnen drie maanden) en een groot aantal
apps. De Mercedes me connect-services worden pas op
uw wens vrijgeschakeld, met uitzondering van het automatisch geactiveerde Mercedes-Benz noodoproepsysteem
en Live Traffic Information.
m

LeeS MeeR
Meer informatie kunt u vinden op www.mercedes.me/nl
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De sfeerverlichting
verwelkomt u.
U stapt in en voelt u direct thuis dankzij het aangename,
indirecte licht van de sfeerverlichting die in combinatie met
het optionele licht- en zichtpakket verkrijgbaar is. De sfeerverlichting accentueert niet alleen ’s nachts de belijning van
het hoogwaardige interieur, maar zorgt ook voor geborgenheid dankzij de royale ruimtebeleving en vermindert
bovendien mogelijke verblinding door tegemoetkomend
verkeer. Voor de juiste sfeer kan gekozen worden uit twaalf
verschillende lichtkleuren en vijf dimstanden. De sfeerverlichting bestaat volledig uit leds en kan comfortabel
worden ingeschakeld via het combi-instrument. Bij het
openen van de portieren wordt de sfeerverlichting eveneens ingeschakeld om de passagiers te verwelkomen.

MeeR LICHt, GRaaG
Het optionele licht- en zichtpakket zorgt voor een luxueuze uitstraling van
het interieur in het donker. Het pakket bestaat uit sfeerverlichting in één kleur,
functionele verlichting en een regensensor voor de ruitenwissers.
De optionele instaplijsten in geborsteld rvs met verlicht opschrift
’Mercedes-Benz’ zorgen voor sportief-exclusieve highlights. Tegelijkertijd
gaan ze beschadigingen tegen bij het instappen.
De sfeerverlichting verwelkomt u bij het openen van de portieren met een
sfeervol kleurenspel.
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Perfecte bagageruimte.
Het optionele eaSY vaRIo PLUS-systeem beschikt over
een achterbank die 140 mm in lengterichting kan worden
verschoven voor meer bagage- en knieruimte. Bij het
systeem hoort eveneens het bagageruimtepakket met een
op twee niveaus verstelbare bagageruimtebodem. In de
hoge stand vormt het samen met de laaddrempel een vrijwel
vlakke laadvloer, die nog groter kan worden gemaakt door
de achterbank om te klappen. In de lage stand ontstaat
meer bagageruimte, zodat ook hoge voorwerpen kunnen
worden vervoerd. Verder kan de voorpassagiersstoel naar
voren worden geklapt, waardoor de leuning door de
achterpassagiers kan worden gebruikt als tafel. Door de
voorpassagiersstoel om te klappen, kunnen ook lange
voorwerpen worden vervoerd. De in hoek verstelbare achterbankleuning kan in de cargostand van 90° worden gezet.
Hierdoor ontstaat een grotere bagageruimte, terwijl de
achterbank gewoon gebruikt kan blijven worden. De
uitklapbare armsteun achter met dubbele bekerhouder
biedt tot slot een praktische doorlaadmogelijkheid.
oveRIGe BaGaGeRUIMteoPtIeS
Het optionele bagageruimtepakket zorgt voor meer orde, veiligheid en extra
opbergmogelijkheden. Het pakket bestaat uit een in hoogte verstelbare
bagageruimtebodem, een 12V-aansluiting en een inklapbare boodschappenkrat
onder de bagageruimtebodem.
De optionele, in de buitenste achterzitplaatsen geïntegreerde kinderzitjes
bieden bescherming aan kinderen van circa 3 tot 12 jaar. Voor kinderen
in de leeftijd van circa 2 tot 4 jaar zijn aanvullend zijhoofdsteunen (bij de
levering inbegrepen) en een speciaal vangtafeltje vereist.

44

45

De standaarduitvoering.
U kunt de B-Klasse tot in detail samenstellen zoals u dat
wilt. Maar u kunt uiteraard ook gewoon genieten van de
uitgebreide standaarduitrusting.

HIGHLIGHtS exteRIeUR

HIGHLIGHtS InteRIeUR

Tiengaats stalen velgen met wieldoppen met banden (R00) 195/65 R15
(afhankelijk van het model tiengaats stalen velgen met wieldoppen [643] met
banden 205/55 R16 of tienspaaks lichtmetalen velgen [R43] met banden

Sierdelen in matrixlook

225/45 R17)
Reflectiekoplampen
Ruitframes en sierlijst bovenkant portieren in kunststof matzwart
Portiergrepen en bumpers in carrosseriekleur

Stoelen in stof Venlo (stof Vianen voor B 200 c)

Driespaaks multifunctioneel stuurwiel met twaalf bedieningstoetsen
KEYLESS GO-startfunctie met comfortsluiting
Cruisecontrol met variabele snelheidsbegrenzing
Interieurhemel in stof kristalgrijs

Comfortonderstel

m

LeeS MeeR
Hoe fraai de B-Klasse ook is, het blijft slechts een eerste indruk.
Een overzicht van de complete uitrusting kunt u in de prijslijst vinden,
die u overigens ook online kunt bekijken.
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Geruststellend stijlvol:
de uitrustingslijn Style.
Of u nu over boulevards wilt cruisen of de natuur in trekt:
deze perfect op elkaar afgestemde design- en comfortuitrustingen stralen zelfbewustzijn en individualiteit uit.

HIGHLIGHtS exteRIeUR

HIGHLIGHtS InteRIeUR

Tienspaaks lichtmetalen velgen met banden 205/55 R16 (code 55R).

Stoelen in stof Vianen, geaccentueerd op schouderhoogte

Zeven-dubbelspaaks lichtmetalen velgen met banden 205/55 R16
(R27, voor B 200 c)

Zitcomfortpakket, inclusief verstelbare zittingdiepte met 60 mm extra

Grille met twee lamellen in iridiumzilver en chroomaccenten

Sierdelen in linelook

Sierlijst bovenkant portieren in chroom

Driespaaks multifunctioneel stuurwiel met twaalf bedieningstoetsen

Lange chroomsierlijst op de achterbumper

Versnellingshendel met applicaties in zilverchroom

ondersteuning voor de bovenbenen

Combi-instrument met 11,4 cm multifunctioneel TFT-kleurendisplay
Rijlichtschakelaar in zwart hoogglanzend met ring in zilverchroom
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Inspirerend modern:
de uitrustingslijn Urban.
Een Mercedes-Benz als een metropool. Ontdek met elke
blik bijzonder design en een uiterst individuele stijl in het
interieur.

HIGHLIGHtS exteRIeUR

HIGHLIGHtS InteRIeUR

Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen met banden 225/45 R17 (R04)

Stoelen in lederlook ARTICO/stof Montfoort met contrastsiernaden,

Multispaaks lichtmetalen velgen met banden 225/55 R17 (08R, voor B 200 c)

geaccentueerd op schouderhoogte

Grille met twee lamellen in iridiumzilver en chroomaccenten

Zitcomfortpakket, inclusief verstelbare zittingdiepte met 60 mm extra

Dubbele uitlaat met uitlaatsierstukken in chroomlook (behalve B 200 c)
Sierlijst bovenkant portieren in chroom
Korte sierlijst op de achterbumper

ondersteuning voor de bovenbenen
Driespaaks multifunctioneel stuurwiel in leder, geperforeerd op het
greepgedeelte, met twaalf toetsen, siernaden en applicatie in zilverchroom
Versnellingshendel in geperforeerd leder met contrastsiernaden en applicaties
in zilverchroom
Combi-instrument met zilverkleurige ronde klokken, rode wijzers en 11,4 cm
(4,5 inch) multifunctioneel TFT-kleurendisplay
Interieurhemel in stof zwart (optioneel kristalgrijs)
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AMG Line.
Maak uw B-Klasse nóg sportiever. Niet alleen uiterlijk, maar
ook als het om rijgevoel en exclusiviteit gaat. De uitrustingslijn AMG Line omvat een uitgebreide AMG-styling
en verdere maatregelen om de rijdynamiek te verhogen.
Het interieur kenmerkt zich door uitgesproken sportiviteit.

HIGHLIGHtS exteRIeUR

HIGHLIGHtS InteRIeUR

AMG-styling met voor- en achterskirt en dorpelverbreders

Stoelen in lederlook ARTICO/microvezel DINAMICA zwart met

Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen, titaangrijs, glansgedraaid,
met banden 225/40 R18

contrastsiernaden in rood, geaccentueerd op schouderhoogte

Grille met twee lamellen in iridiumzilver en chroomaccenten

ondersteuning voor de bovenbenen

Dubbele uitlaat met uitlaatsierstukken in chroomlook

Sierdelen in carbonlook

Comfortonderstel verlaagd met SPORT DIRECT STEERING

Driespaaks multifunctioneel sportstuur in leder, geperforeerd op het greep-

Remschijven voor geperforeerd
Remklauwen voor met opschrift ’Mercedes-Benz’

Zitcomfortpakket, inclusief verstelbare zittingdiepte met 60 mm extra

gedeelte, aan de onderzijde afgevlakt, met contrastsiernaden in rood
Versnellingshendel in geperforeerd leder met contrastsiernaden in rood en
applicaties in zilverchroom
Sportpedalen in geborsteld rvs met rubbernoppen
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Exclusiefpakket.

AMG-exclusiefpakket.

Als er heel hoge eisen aan comfort, kwaliteit en design worden gesteld, vormt
de stijlvol afgestemde combinatie van zorgvuldig geselecteerde interieuruitrustingen
van het exclusiefpakket de perfecte oplossing. Tot de highlights behoren onder
andere verwarmde voorstoelen met viervoudig verstelbare lendensteun die, net zoals
het multifunctionele stuurwiel en de versnellingshendel, met luxueus leder zijn
bekleed. Het dashboard en het middendeel van de portieren zijn bekleed met lederlook ARTICO. Designelementen in zilverchroom en sierdelen in eucalyptushout
openporig of essenhout zwart glanzend verhogen de exclusieve uitstraling van het
interieur nog eens.

Als aanvulling op de AMG Line staat het AMG-exclusiefpakket garant voor hoge exclusiviteit, individualiteit en sportiviteit. Tot de highlights behoren onder andere verwarmde
voorstoelen met viervoudig verstelbare lendensteun, die met hun bekleding in leder zwart
RED CUT en rode contrastsiernaden voor opvallende accenten zorgen. Het dashboard
en het middendeel van de portieren zijn bekleed met lederlook ARTICO, net zoals de armleuningen in de portieren. Het aan de onderzijde afgevlakte multifunctionele sportstuur
in leder met geperforeerd greepgedeelte en de versnellingshendel in geperforeerd leder
dragen zicht- en voelbaar bij aan het sportieve karakter van het interieur. Het geheel is
afgewerkt met rode contrastsiernaden die de liefde voor het detail benadrukken.
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Nightpakket.
De markante uitrustingen voor het exterieur van het nightpakket verlenen de B-Klasse een sportief-expressief karakter.
Daartoe behoren bepaalde designelementen in zwart. De grille bevat twee lamellen in zwart hoogglanzend en chroomaccenten. De 45,7 cm (18 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen, de buitenspiegels en de sierlijst op de bovenkant
van de portieren zijn eveneens in zwart uitgevoerd. Warmtewerend, donkergetint glas vanaf de B-stijl zorgt voor privacy
en benadrukt tegelijkertijd de sportiviteit van de B-Klasse.
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Opties.
Er zijn oneindig veel manieren om de B-Klasse helemaal
de uwe te maken. Van het kleinste detail tot een complete
comfortuitrusting die tot voor kort was voorbehouden
aan modellen van de hogere klassen. Kijk gewoon eens rustig
rond – in deze catalogus, in de prijslijst of online. Op
www.mercedes-benz.nl kunt u de B-Klasse op uw gemak
configureren.

1

2

3
5

4

1 Naast een opmerkelijke look bieden de high-performance led-koplampen1
meer veiligheid ’s nachts door de brede spreiding van het licht, de op
daglicht gelijkende lichtkleur en het lage energieverbruik. De ’Coming Home’functie begroet de bestuurder bij het instappen met licht dat geleidelijk
van blauw naar wit verloopt. De led-achterlichten vormen opvallende accenten
en verbeteren de zichtbaarheid van de auto.
2 keYLeSS Go: met dit systeem kunt u uw B-Klasse comfortabel openen,
starten en vergrendelen. Daarvoor hoeft u alleen maar de elektronische
sleutel bij u te hebben.
3 Als er geen gebruik van wordt gemaakt, kan de trekhaak2 plaatsbesparend
achter de achterbumper worden weggeklapt. De trekhaak kunt u gewoon
weer uitklappen als u met een aanhangwagen wilt rijden of een fietsdrager
wilt bevestigen. Voor de ontgrendeling bevindt zich een bedieningselement
met led-verlichting in de bagageruimte.
4 Met twaalf luidsprekers, inclusief bassbox, en een negenkanaals DSPversterker zorgt het Harman kardon® Logic 7® surround sound system
met een vermogen van 450 watt voor een perfecte audiobeleving in stereo.
5 Panoramaschuifdak: het grote glasoppervlak van het daksysteem zorgt
voor een lichte, aangename atmosfeer in het interieur. Aan de achterzijde
bestaat het uit een vast glazen panoramadak, aan de voorzijde uit een
elektrisch bediend glazen schuifdak.

1

Optionele high-performance led-koplampen niet leverbaar voor de B 200 c.
combinatie met AMG Line.

2

Ook leverbaar in
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Originele accessoires.
De B-Klasse laat nauwelijks iets te wensen over. Voor
speciale wensen bevelen we echter onze originele
accessoires aan. Hier vindt u vrijwel alles wat autorijden
niet alleen fraaier maar ook individueler maakt.

2

1 Fietsdrager voor op de trekhaak, inklapbaar. De afsluitbare fietsdrager
voor op de trekhaak voor het veilig vervoer van drie fietsen kan eenvoudig op
de trekhaak worden bevestigd. Uw fietsen kunnen vervolgens comfortabel
op de rails worden gezet. De maximale belasting bedraagt 30 kg per rail en
daarmee is de fietsdrager voor de meeste ebikes geschikt. Dankzij het
kantelmechanisme is de bagageruimte gewoon toegankelijk.
2 De verlichte Mercedes-Benz ster: u gaat er zelf ook van stralen. Met
behulp van led-lichtstroken licht de ster in de grille van uw Mercedes-Benz
op zodra u de portieren ontgrendelt met de afstandsbediening, of met
de hand de portieren of het kofferdeksel opent. Hiervoor moet de motor zijn
afgezet. Niet in combinatie met DISTRONIC.
3 Bagageruimtebak, laag. Slagvast polypropyleen met antislipeffect.
Beschermt de bagageruimtebodem tegen vuil en is perfect op de bagageruimte afgestemd.
4 Basisdrager alustyle Quickfix. Exact op de carrosserie van uw
Mercedes-Benz afgestemde aluminium drager voor een groot aantal
Mercedes-Benz transportoplossingen, zoals de ski- en snowboardhouder, fietshouder en dakboxen. Zonder gereedschap in een handomdraai
te monteren dankzij de innovatieve snelspanbevestiging. Aerodynamisch,
geluidsisolerend Mercedes-Benz design. Getest in crashsimulaties. Afsluitbaar.
Ski- en snowboardhouder new alustyle Comfort. Wordt bevestigd
op de basisdrager. Voor vier paar ski’s* of twee snowboards, afsluitbaar.
De praktische uittrekfunctie vereenvoudigt het in- en uitladen.

m

ontdek Het voLLedIGe aSSoRtIMent
Nu online op www.mercedes-benz.nl/accessoires

* Afhankelijk van het soort ski.

1
4

3
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Velgen.
Vanuit praktisch oogpunt zijn
velgen gewoon onmisbaar. Vanuit
emotioneel oogpunt geldt echter
dat er nauwelijks iets zo belangrijk
is als de keuze van de velgen.
Daarom hebben we voor u een
royaal en veelzijdig assortiment
samengesteld.

R00

55R

R78 R04

643

R27

R43 08R

StandaaRdUItRUStInG en oPtIeS
R00 Tiengaats stalen velgen met wieldoppen en banden
195/65 R15

R27 Zeven-dubbelspaaks lichtmetalen velgen, vanadiumzilver, met banden 205/55 R16

R04 Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen, zilverkleurig,
met banden 225/45 R17

643 Tiengaats stalen velgen met wieldoppen en banden
205/55 R16

R78 Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen, matzwart,
glansgedraaid, met banden 205/55 R16

08R Multispaaks lichtmetalen velgen met banden
225/45 R17

55R Tienspaaks lichtmetalen velgen met banden
205/55 R16

R43 Tienspaaks lichtmetalen velgen met banden
225/45 R17
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R15

R69

678 791

25R

01R

612 646

aMG
R15 Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen, himalayagrijs,
met banden 225/45 R17

678 Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen,
titaangrijs, glansgedraaid, met banden 225/40 R18

791 Multispaaks lichtmetalen AMG-velgen, titaangrijs,
glansgedraaid, met banden 225/40 R18

25R Tienspaaks lichtmetalen velgen, vanadiumzilver,
met banden 205/50 R17

612 Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen,
zwart, glansgedraaid, met banden 225/40 R18

646 Multispaaks lichtmetalen AMG-velgen, zwart,
glansgedraaide velgrand, met banden 225/40 R18

R69 Vijfspaaks lichtmetalen velgen, zwart, glansgedraaid,
met banden 225/45 R17
01R Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen, zwart,
glansgedraaid, met banden 225/40 R18

m

MeeR veLGen
vindt u in ons accessoireprogramma.
Informatie over Mercedes-Benz originele
accessoires kunt u vinden op
www.mercedes-benz.nl/accessoires
of vraag uw Mercedes-Benz dealer.
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Technische gegevens.
dieselmotoren
B 160 d

B 180 d

B 180 d BlueeFFICIenCY B 200 d

B 200 d 4MatIC

B 220 d

B 220 d 4MatIC

Aantal cilinders/opstelling

4/lijn

4/lijn

4/lijn

4/lijn

4/lijn

4/lijn

4/lijn

Cilinderinhoud (cm )

1461

1461

1461

2143

2143

2143

2143

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

66 (90)/2750–4000

80 (109)/4000

80 (109)/4000

100 (136)/3200–4000

100 (136)/3400–4400

130 (177)/3600–3800

130 (177)/3600–3800

Max. koppel1 in Nm bij t/min

240/1700–2500

260/1750–2500

260/1750–2500

300/1400–3000

300/1400–3000

350/1400–3400

350/1400–3400

3

Transmissies

6-handg. [7G-DCT]

6-handg. [7G-DCT]

6-handg. [-]

6-handg. [7G-DCT]

– [7G-DCT]

– [7G-DCT]

– [7G-DCT]

Acceleratie 0–100 km/h in sec.

14,0
[13,8]

11,6
[11,6]

11,6
[–]

9,4
[8,9]

–
[8,9]

–
[7,6]

–
[7,6]

Topsnelheid ca. in km/h

180
[180]

190
[190]

190
[–]

210
[210]

–
[207]

–
[224]

–
[220]

Bandenmaat voor

195/65 R15

195/65 R15

195/65 R15

205/55 R16

225/45 R17

205/55 R16

225/45 R17

Bandenmaat achter

195/65 R15

195/65 R15

195/65 R15

205/55 R16

225/45 R17

205/55 R16

225/45 R17

Brandstof

diesel

diesel

diesel

diesel

diesel

diesel

diesel

4,4–4,0 [4,3–4,0]
22,7–25,0 [23,3–25,0]

4,4–4,0 [4,3–4,0]
22,7–25,0 [23,3–25,0]

3,6 [–]

4,5–4,2 [4,2–4,0]
22,2–23,8 [23,8–25,0]

– [5,0]

27,8 [–]

– [20,0]

– [4,3–4,1]
– [23,3–24,4]

– [20,0]

CO2-emissie2 in g/km gecombineerd

113–104
[113–104]

113–104
[113–104]

94
[–]

117–109
[111–104]

–
[131–130]

–
[111–107]

–
[131–130]

Emissieklasse3

Euro 6
[Euro 6]

Euro 6
[Euro 6]

Euro 6
[–]

Euro 6
[Euro 6]

–
[Euro 6]

–
[Euro 6]

–
[Euro 6]

Tankinhoud, waarvan reserve, ca. in l

50/6

50/6

40/6

50/6

56/6

50/6

56/6

Bagageruimtevolume in l

488–1547

488–1547

488–1547

488–1547

488–1547

488–1547

488–1547

Brandstofverbruik4
gecombineerd l/100 km
gecombineerd km/l

– [5,0]

Draaicirkel in m

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Leeggewicht4/laadvermogen in kg

1320/565
[1350/535]

1320/565
[1350/535]

1310/490
[–]

1385/540
[1405/520]

–
[1475/520]

–
[1405/520]

–
[1475/520]

Toegestaan totaalgewicht in kg

1985
[1985]

1985
[1985]

1900
[–]

2025
[2025]

–
[2095]

–
[2025]

–
[2095]

Het beste voor de motor:
Mercedes-Benz originele Motorolie.

Voor de leverbare motorvarianten en uitvoeringen en bijbehorende technische gegevens verwijzen wij u naar de geldende prijslijst.
1 Opgaven max. vermogen en max. koppel volgens (EG) 595/2009 in de huidige versie.
2 De opgegeven waarden voor brandstofverbruik en CO -emissie werden gemeten volgens de voorgeschreven meetprocedure (§ 2 nr. 5, 6, 6a Pkw2
EnVKV in de huidige versie). De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen. 3 Opgaven uitsluitend geldig binnen de Europese Unie. Landspecifieke
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Benzinemotoren

natural Gas drive

B 160

B 180

B 180 BlueeFFICIenCY B 200

B 220 4MatIC

B 250

B 250 4MatIC

B 200 c

Aantal cilinders/opstelling

4/lijn

4/lijn

4/lijn

4/lijn

4/lijn

4/lijn

4/lijn

Cilinderinhoud (cm3)

1595

1595

1595

1595

1991

1991

1991

1991

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

75 (102)/4500–6000 90 (122)/5000

90 (122)/5000

115 (156)/5300

135 (184)/5500 155 (211)/5500

155 (211)/5500

115 (156)/5000

Max. koppel1 in Nm bij t/min

180/1200–3500

200/1250–4000

250/1250–4000

300/1200–4000 350/1200–4000

350/1200–4000

270/1250–4000

200/1250–4000

4/lijn

Transmissies

6-handg. [7G-DCT]

6-handg. [7G-DCT]

6-handg. [-]

6-handg. [7G-DCT]

– [7G-DCT]

6-handg. [7G-DCT]

– [7G-DCT]

6-handg. [7G-DCT]

Acceleratie 0–100 km/h in sec.

10,7
[10,6]

9,0
[8,7]

9,0
[–]

8,2
[7,9]

–
[7,0]

6,6
[6,5]

–
[6,5]

9,2
[9,1]

Topsnelheid ca. in km/h

190
[190]

200
[200]

190
[–]

220
[220]

–
[225]

240
[240]

–
[235]

200
[200]

Bandenmaat voor

195/65 R15

195/65 R15

195/65 R15

205/55 R16

205/55 R16

225/45 R17

225/45 R17

205/55 R16

Bandenmaat achter

195/65 R15

195/65 R15

195/65 R15

205/55 R16

205/55 R16

225/45 R17

225/45 R17

205/55 R16

Brandstof

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro/aardgas

Brandstofverbruik4
gecombineerd l/100 km

5,2 [–]
5,8–5,6 [5,7–5,5]
5,6–5,5 [5,7–5,5]
17,9–18,2 [17,5–18,2] 17,2–17,9 [17,5–18,2] 19,2 [–]

– [6,8–6,7]
5,8–5,7 [5,7–5,5]
17,2–17,9 [17,5–18,2] – [14,7–14,9]

6,8–6,6 [6,2]
14,7–15,2 [16,1]

– [6,8–6,7]
– [14,7–14,9]

4,4 [4,3–4,2]5
22,7–23,3 [23,8]5

CO2-emissie2 in g/km gecombineerd

130–126
[132–127]

135–129
[132–127]

122
[–]

135–130
[132–127]

–
[158–156]

157–152
[145–143]

–
[158–156]

119–117
[117–115]

Emissieklasse3

Euro 6
[Euro 6]

Euro 6
[Euro 6]

Euro 6
[–]

Euro 6
[Euro 6]

–
[Euro 6]

Euro 6
[Euro 6]

–
[Euro 6]

Euro 6
[Euro 6]

Tankinhoud, waarvan reserve, ca. in l

50/6

50/6

50/6

50/6

56/6

50/6

56/6

20 kg/3 kg (aardgas)
12/5 (euro)

Bagageruimtevolume in l

488–1547

488–1547

488–1547

488–1547

488–1547

488–1547

488–1547

501–1456

Draaicirkel in m

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Leeggewicht4/laadvermogen in kg

1295/565
[1325/535]

1295/565
[1325/535]

1295/565
[–]

1295/565
[1325/535]

–
[1405/525]

1340/550
[1365/525]

–
[1405/525]

1405/515
[1435/515]

Toegestaan totaalgewicht in kg

1960
[1960]

1960
[1960]

1960
[–]

1960
[1960]

–
[2030]

1990
[1990]

–
[2030]

2020
[2050]

gecombineerd km/l

afwijkingen mogelijk. 4 Betreft het Nederlandse kentekengewicht. De opgaven van het leeggewicht volgens richtlijn 92/92/EG in de versie 95/47/EG voor voertuigen in de standaarduitvoering valt in de regel echter 100 kg hoger uit (massa rijklaar inclusief brandstoftank voor 90 % gevuld, bestuurder
68 kg en bagage 7 kg). Opties en accessoires kunnen het leeggewicht overeenkomstig verhogen. 5 Opgaven gelden uitsluitend bij aandrijving op aardgas in kg/100 km. Waarden tussen vierkante haakjes gelden voor automatische transmissie. Meer technische gegevens kunt u vinden op
www.mercedes-benz.nl
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Afmetingen.
985

1047

873
597
1421

728
476

388
521

1557

750

744

350

347

538

1552
1786

914

2699
4393

1423

1411

780

1446

1382

1549
2010
Alle gegevens in millimeters. De afgebeelde afmetingen zijn gemiddelde waarden. Ze gelden voor voertuigen in de standaarduitvoering en in onbelaste toestand. De afgebeelde afmetingen gelden voor modellen met een diesel- of benzinemotor. De opgaven kunnen op enkele punten afwijken voor de B 200 c.
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Standaarduitvoering

Style2

Bekledingen en sierdelen.

001

038

031

111

038

118

Bekledingen
001 Stof Venlo zwart
031 Stof Vianen zwart1

031

038 Stof Vianen kristalgrijs1
105 Lederlook ARTICO saharabeige2
111 Lederlook ARTICO zwart2
118 Lederlook ARTICO kristalgrijs2
201 Leder zwart
204 Leder hazelnootbruin
207 Leder cranberryrood
611 Lederlook ARTICO/stof Montfoort zwart
618 Lederlook ARTICO/stof Montfoort kristalgrijs
661 Lederlook ARTICO/microvezel DINAMICA zwart

105

821 Leder zwart RED CUT
Sierdelen
H88 Matrixlook
H53 Linelook
H81 Saillook
H74 Carbonlook

H88

H53

734 Eucalyptushout bruin2, 3
736 Essenhout zwart glanzend2, 4

1

Onderdeel standaarduitvoering in combinatie met B 200 c. 2 Optie. 3 Onderdeel
exclusiefpakket. 4 Bij exclusiefpakket leverbaar als optie zonder meerprijs.

736

734
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Urban2

aMG Line2

611

111

618

118

exclusiefpakket2

661

aMG-exclusiefpakket2

201

207

821

204

105

H81

736

734

H74

734

H74

736

736

736
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Unilakken

Metallic lakken1

Lakken.

589

175

890

650

191

895

696

761

990

Unilakken
589

Jupiterrood

650

Cirruswit

696

Nachtzwart

Metallic lakken1

1

175

Elbaietgroen

191

Kosmoszwart

761

Poolzilver

787

Mountaingrijs

890

Cavansietblauw

895

Canyonbeige2

990

Oriëntbruin

Optie.

2

Niet leverbaar voor B 200 c.

787

Mercedes-Benz is medeoprichter van de stichting Laureus Sport for Good Foundation.
Sinds de stichting in 2000 in het leven is geroepen, ondersteunt en bevordert Mercedes-Benz de doelen en waarden
van dit wereldwijde gemeenschapsprogramma: met sociale sportprojecten het leven van sociaal achtergestelde of
zieke kinderen verbeteren. Laureus is een fundamenteel onderdeel van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van
Mercedes-Benz. Elke nieuwe Mercedes-Benz draagt deze waarden dan ook uit. Wanneer u een Mercedes-Benz
aanschaft, ondersteunt u de stichting ’Laureus Sport for Good Foundation’.

Inhoud vrijblijvend: Wijzigingen in specificaties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze brochure benaderen
de werkelijkheid zoveel mogelijk. Tevens moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig worden beschouwd.
Ze komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze uitgave (10/16). Deze brochure

Recyclen is de laatste fase in de levenscyclus van een voertuig. Binnen de Europese Unie is er wetgeving opgesteld
voor het recyclen van voertuigen. In richtlijn 2000/53/EU zijn deze bepalingen opgesteld. Alle Mercedes-Benz
modellen worden zo geconstrueerd dat zij zo volledig mogelijk kunnen worden gerecycled. Dit leidt tot een minimale

is een internationale uitgave. Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in België en Nederland

belasting van ons milieu. Daarnaast worden onderdelen verwerkt en hergebruikt, verder ontwikkeld en verbeterd.

geldende standaard- en leverbare uitvoeringen. Hiervoor verwijzen wij naar onze laatste prijslijst.

Een directe investering in de toekomst.

www.mercedes-benz.be www.mercedes-benz.nl
Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart MS/MAC 6701 · 1508 · 07-03/0317

