B-Klasse

Justify nothing.
Als alles perfect aanvoelt, hoef je niets meer uit te leggen. Over je leven, bijvoorbeeld.
Of over je stijl. En al helemaal niet over een auto met voorbeeldige veiligheid en
comfort. Met het meest intuïtieve bedieningsconcept van zijn klasse. Design dat
dynamischer is dan ooit. Ontdek de nieuwe B-Klasse van Mercedes-Benz.

Hier mag iedereen zichzelf zijn.
Nadrukkelijk sportief, bijzonder elegant of dynamisch modern - u bepaalt zelf hoe
uw nieuwe B-Klasse eruit gaat zien. Daarvoor kunt u kiezen uit de uitrustingslijnen
AMG Line, Style of Progressive. Die u vervolgens verder kunt individualiseren met
opties en pakketten. Zo maakt u van de nieuwe B-Klasse úw B-Klasse. Helemaal
zoals u dat wilt.

Ook het rijgevoel is
verbazingwekkend variabel.
Eén druk op de DYNAMIC SELECT-schakelaar is voldoende voor een sportieve
setup. De als optie leverbare vierwielaandrijving 4MATIC zorgt daarbij voor meer
tractie. Ook kunnen twee cilinders automatisch worden uitgeschakeld om
brandstof te besparen. Op deze manier zorgt de nieuwe B-Klasse voor een
sublieme rijervaring die perfect op uw rijstijl en de rijsituatie is afgestemd.

Gezinsauto’s zijn ook niet meer
wat ze geweest zijn.
Fraaie sierdelen, een sensuele belijning en een dynamisch ’wrap around’-design
zorgen ervoor dat u al bij het instappen omarmd wordt. Het moderne stuurwiel met
touch control-buttons en de als optie leverbare widescreen cockpit met intuïtieve
spraakbediening zorgen ervoor dat u tijdens het rijden minder wordt belast. Door het
display aan te raken of alleen maar "Hey Mercedes" te zeggen.

Stap maar in.
De nieuwe B-Klasse zorgt gewoon voor meer vrijheid. Onder andere door de hogere
zitpositie, het uitstekende zicht rondom en de extra lage laaddrempel. De variabele
bagageruimtebodem en de achterbank die in drie delen kan worden neergeklapt, zorgen
voor nóg meer flexibiliteit en zitruimte.

Uw personal assistant
zit al in uw auto.
De bediening van de nieuwe B-Klasse is niet alleen vanzelfsprekend maar stelt zich
elke dag beter op u in. Het systeem registreert bijvoorbeeld welke route u aflegt
op weg naar uw werk en kan bij files snellere routes aangeven. Bovendien kunnen
naar behoefte meerdere systemen worden gebundeld tot comfortprogramma’s,
die u kunnen ontspannen of juist energie kunnen geven.

Het draait allemaal om veiligheid.
De nieuwe B-Klasse kan als optie worden uitgerust met assistentiesystemen die nu
nóg intelligenter en nauwkeuriger zijn, en nóg sneller ingrijpen. Deze systemen
kunnen bijvoorbeeld tot een snelheid van 200 km/h automatisch afstand houden,
van rijstrook wisselen, automatisch optrekken wanneer in een file wordt gereden,
of in noodgevallen zelfs autonoom afremmen. Kortom, samen met uw passagiers
bent u bij de nieuwe B-Klasse altijd in goede handen.

Stimulerend comfort en
voorbeeldige veiligheid.
Tijdens de spits, tijdens lange nachtritten of op onbekende trajecten –
uw nieuwe B-Klasse zorgt ervoor dat u, vooral in stressvolle situaties,
minder wordt belast. Met Mercedes-Benz Intelligent Drive is elke rit
in een Mercedes-Benz niet alleen veilig, maar ook uniek. De tijd die
u namelijk achter het stuur doorbrengt, is uw eigen tijd. Tijd om te
ontspannen. Tijd om energie op te doen. Zodat u niet alleen veilig op
uw bestemming aankomt, maar ook ontspannen.

HIGHLIGHTS ASSISTENTIESYSTEMEN
Het rijassistentiepakket omvat ultramoderne veiligheids- en assistentiesystemen die gevaar
waarnemen en in noodgevallen waarschuwen of zelfs kunnen afremmen.
PRE-SAFE®-systeem: bij het innovatieve PRE-SAFE® Sound klinkt in noodgevallen een ruis uit
de luidsprekers om een beschermingsreflex teweeg te brengen. Uw gehoor sluit zich heel even
af, waardoor bescherming wordt geboden tegen de harde geluiden die optreden bij een ongeval.
Verkeersbordenassistent: de camera en navigatiegegevens houden de toegestane maximumsnelheid continu in de gaten, zodat u altijd op de hoogte bent van de toegestane snelheidslimiet.
Ontspannen parkeren: het duo dat door de actieve parkeerassistent en 360°-camera
wordt gevormd, helpt u bij het zoeken naar een geschikte parkeerplaats, in- en uitparkeren,
en manoeuvreren. Imposant hierbij is vooral het zicht rondom de auto met behulp van de
360°-camera, waarmee een virtueel beeld wordt geproduceerd vanuit vogelvluchtperspectief.

MBUX (Mercedes-Benz User Experience).
De bediening van de nieuwe B-Klasse is niet alleen vanzelfsprekend
maar stelt zich elke dag beter op u in. Het systeem registreert
bijvoorbeeld welke route u aflegt op weg naar uw werk en kan bij
files snellere routes aangeven. Daarachter schuilt de revolutionaire
MBUX (Mercedes-Benz User Experience), een multimediasysteem dat
steeds meer leert over uzelf en uw voorkeuren. Net zolang totdat de
nieuwe B-Klasse u bijna beter kent dan uzelf.

HIGHLIGHTS BEDIENINGS- EN AANDUIDINGSCOMFORT
Widescreen cockpit met spraakbedieningssysteem LINGUATRONIC: dankzij de nieuwe
MBUX-spraakbediening luistert de nieuwe B-Klasse naar u en begrijpt u, zonder dat u daarvoor zelf van tevoren allerlei opdrachten hoeft te leren. U hoeft alleen maar "Hey Mercedes" te
zeggen. De nieuwe B-Klasse is daarna een en al oor.
Touchbedieningsconcept: in de cockpit van de nieuwe B-Klasse zult u tevergeefs zoeken naar
conventionele knoppen en regelaars. Alles is geheel nieuw. Zoals het touchscreen en touchpad,
waarmee u met één vinger vrijwel alles kunt bedienen en instellen zoals u dat wilt.
Augmented video: MBUX augmented reality voor navigatie helpt u om ook in complexe verkeerssituaties de weg te vinden. Hiervoor koppelt deze technologie de virtuele aan de echte
wereld en worden er grafische navigatie- en verkeersaanwijzingen in livebeelden van de
omgeving van de auto ingelast, die vervolgens op het mediadisplay worden weergegeven.
Weergavestijlen: de moderne widescreen cockpit bestaat uit twee volledig digitale displays,
die tot een fascinerende eenheid zijn samengesmolten. Voor het combi-instrument kan worden
gekozen uit de weergavestijlen ’Klassiek’, ’Sport’ en ’Stijlvol’. Afhankelijk van uw stemming, de
route of de rijsituatie kunt u naar believen wisselen tussen deze weergavestijlen.

Sfeerverlichting in 64 kleuren.

ENERGIZING-pakket plus.

Het aangename, indirecte licht van de als optie leverbare sfeerverlichting zorgt voor een
unieke ambiance in het interieur, perfect afgestemd op uw voorkeur of stemming.
Daarvoor kan uit 64 kleuren, stijlvol afgestemde kleurenwerelden en lichteffecten worden
gekozen, waarmee onder andere de luchtuitstroomopeningen, de portieren en het
dashboard in een fascinerend kleurenspel worden ondergedompeld. Zodat u samen met
uw nieuwe B-Klasse kunt shinen.

Een oplettende en geconcentreerde bestuurder is van groot belang voor veilig autorijden.
In het als optie leverbare ENERGIZING-pakket plus zijn daarom verschillende systemen
gebundeld, zoals klimaatregeling, sfeerverlichting, muziek en zitcomfort, om de bestuurder te
ontspannen of juiste energie te geven.

MULTIBEAM LED-koplampen.

Panoramaschuifdak.

De MULTIBEAM LED-koplampen creëren niet alleen nieuwe maatstaven als het om
design gaat, maar verlichten ook de rijstrook aanzienlijk beter dan conventionele
koplampen, zodat u gevaarlijke situaties nóg sneller kunt overzien.

Ervaar het verfrissende genot van tochtvrij open rijden, alsof u in een cabriolet of
roadster zit. Daarvoor hoeft u alleen maar het traploos werkende panoramaschuifdak te
openen. Ook als het panoramaschuifdak is gesloten, zorgt het dankzij de transparantie
niet alleen voor een lichte ambiance in het interieur maar ook voor een uitstekend
humeur.

De standaarduitvoering.

De uitrustingslijn Style.

U krijgt al heel veel B-Klasse zonder dat er een extra kruisje op de optielijst gezet
hoeft te worden. De standaarduitvoering van het model is namelijk op zich al heel
royaal. De actieve remassistent zorgt daarbij voor de hoge veiligheidsstandaard. De
in een verhouding van 40 : 20 : 40 neerklapbare achterbankleuning en de in hoogte
verstelbare bagageruimtebodem bieden dagelijks gebruiksgemak.

In de uitrustingslijn Style onderscheidt de nieuwe B-Klasse zich van de standaarduitvoering
door een cool en jeugdig uiterlijk en innerlijk. Daartoe behoren onder meer 16 inch lichtmetalen velgen en voor deze uitrustingslijn exclusieve bekledingen en siernaden in trendy
kleuren.

De uitrustingslijn Progressive.

De uitrustingslijn AMG Line.

De uitrustingslijn Progressive zorgt voor substantiële verfraaiing. Meerwaarde die niet
alleen duidelijk zichtbaar maar óók tastbaar is. De fascinerende vormgeving en
hoogwaardige techniek van deze sports tourer worden daarmee vanuit elk perspectief
intenser. Bovendien kunnen aan deze uitrustingslijn verdere aantrekkelijke combinaties
van interieur- en exterieuruitrustingen worden toegevoegd, zoals het leder- of nightpakket.

De AMG Line zorgt ervoor dat zowel het exterieur als het interieur sportiever oogt. Met
exclusieve kenmerken zoals AMG-styling en een diamond grille met één enkele lamel.
Het verlaagde en dynamisch afgestemde onderstel en de DIRECT STEERING zorgen
daarbij voor een intense rijervaring. Het geheel wordt perfect afgerond door het met
nappaleder beklede en aan de onderzijde afgevlakte sportstuur.

Comfortonderstel.
Geniet van hoog comfort op lange trajecten, terwijl u krappe bochten met sportief elan neemt. Het uitgebalanceerde
comfortonderstel zorgt voor een karakteristieke mix van uitstekende veringseigenschappen en rijstabiliteit. Zodat u veilig
onderweg bent en ondertussen van heel veel rijplezier kunt genieten.

ONDERSTEL MET ADAPTIEF VERSTELBARE DEMPING
Wilt u meer rijplezier in bochten? Of juist meer comfort op lange
trajecten? Met de demperafstelling van het onderstel kunt u van
zowel het een als het ander genieten. Met de DYNAMIC SELECT-
schakelaar in de middenconsole kunt u heel eenvoudig kiezen uit
de rijprogramma’s ’Eco’, ’Comfort’ of ’Sport’. Dankzij dit systeem
lijkt het alsof uw nieuwe B-Klasse over verschillende onderstellen
beschikt, voor een zuinige, comfortabele en sportieve rijstijl.

8G-DCT.
Een automatische transmissie die zich volledig aan uw wensen aanpast. Met de verschillende rijprogramma’s worden
ook de karakteristieken van de transmissie met dubbele koppeling gewijzigd. Hierbij kunnen de acht versnellingen naar
keuze worden gebruikt voor een efficiënte rijstijl met lage toerentallen of juist voor imposante dynamiek. Omdat bij
deze transmissie de eerstvolgende versnelling al van tevoren wordt geselecteerd, kan er zonder onderbreking van de
trekkracht worden geaccelereerd.

BESTANDDELEN
De achttraps transmissie bestaat feitelijk uit twee transmissies
die elk over een eigen koppeling beschikken
Acht vooruit- en één achteruitversnelling
DIRECT SELECT-keuzehendel aan het stuurwiel
Hoogwaardige stuurschakelpaddles – links voor terug- en rechts
voor opschakelen

Technische gegevens.
Dieselmotoren

Benzinemotoren

B 180 d

B 200 d

B 220 d

B 180

B 180

Cilinderinhoud (cm )

1.461

1.950

1.950

1.332

1.332

Max. vermogen (kW [pk])

85 (116)

110 (150)

140 (190)

100 (136)

120 (163)

Transmissie

7G-DCT

8G-DCT

8G-DCT

7G-DCT

7G-DCT

Acceleratie 0–100 km/h (sec.)

10,7

8,3

7,2

9,0

8,2

Topsnelheid (km/h)

200

219

234

212

223

gecombineerd l/100 km

3,9

4,2

4,4

5,4

5,4

gecombineerd km/l

25,6

23,8

22,7

18,5

18,5

CO2-emissie2 gecombineerd (g/km)

102

112

116

123

124

Emissieklasse

Euro 6d-TEMP

Euro 6d

Euro 6d

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

3

1

Brandstofverbruik

2

3

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

1

 pgaven voor vermogen en koppel volgens wettelijke voorschriften (verordening (EU) 715/2007) in de laatst geldende versie. 2 Verbruikswaarden en CO2-emissies volgens wettelijke voorschriften (Verordeningen (EU) 715/2007
O
en (EU) 2017/1153) in de laatst geldende versie. De aangegeven NEDC-waarde is afgeleid van de WLTP-waarde die volgens de nieuwe cyclus Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) is gemeten voor een
voertuig in de basisuitrusting. De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoed ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen. Optionele uitrustingen kunnen het verbruik en de CO2-emissie beïnvloeden. Verdere informatie met betrekking tot de nieuwe WLTP-meetmethodiek treft u aan op www.mercedes-benz.nl/wltp. 3 Opgaven uitsluitend geldig binnen de Europese Unie. Landspecifieke afwijkingen mogelijk.
Meer technische gegevens kunt u vinden op onze website mercedes-benz.be / mercedes-benz.nl

Afmetingen.
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Alle gegevens in millimeters. De afgebeelde afmetingen zijn gemiddelde waarden. Ze gelden voor voertuigen in de standaarduitvoering en in onbelaste toestand.
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776

1446

1392

Mercedes-Benz is medeoprichter van de stichting Laureus Sport for Good Foundation, het belangrijkste
sociale initiatief van Mercedes-Benz. Met ’Laureus Sport for Good’ wordt met sociale sportprojecten getracht
de achterstandspositie, op sociaal en maatschappelijk vlak, van zo veel mogelijk kinderen en jongeren in
Nederland te verbeteren door waarden als teamspirit, respect en ambitie over te dragen. Het hoofdthema daarbij
is ’Change the Game for Kids’, dat we graag met u willen delen. 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

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

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 (11/18). Deze brochure

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

Daimler AG, dialog@daimler.com, 07-0219

www.mercedes-benz.be

www.mercedes-benz.nl

