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Uusi X-sarja. 
Yhdistää monta maailmaa.

Se uhmaa luonnonvoimia ylivertaisesti samalla kun sen näyttävä ulkomuoto vetää katseita puoleensa.  
Se on niin vankka ja voimakas, että se selvittää mestarillisesti vaikeatkin maastot. Toisaalta sen 
muotoilu on niin puoleensa vetävä, että huomio myös suurkaupungin kaduilla on taattu. Se on moni-
käyttöinen ja luotettava kumppani päivittäisiin kuljetustehtäviin ja samalla luonteva seuralainen 
 vapaa-ajan matkoille. X-sarja yhdistää monta eri maailmaa täysin uudella tavalla: ylpeänä esittelemme 
X-sarjan – Mercedes-Benzin uuden pickupin!
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X-sarja on kauttaaltaan vankka: sen kantavuus on yli 1 000 kg, ja perävaunumassa jopa 3 500 kg. 
Tätä varten se tarvitsee vankan ja kestävän rungon. Siksi rakensimme pickup-automme tukevan  
tikapuurungon päälle, joka on valmistettu laadukkaasta teräksestä. Voit siis rauhassa pakata  siihen 
reilusti tavaraa: työkaluja, työkoneita, työmateriaaleja tai urheiluvälineitä ja vapaa-ajan varusteita. 
Vankka rakenne auttaa etenemisessä myös päällystämättömillä teillä. Lisävarusteena on saatavana 
jaloteräksinen pohjapanssari, joka suojaa moottoria, vaihteistoa ja pakoputkistoa maastossa 
 esteitä ylitettäessä. 

Yli tonnin kuorman kantamiseen  
vaaditaan vahva selkäranka.
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Luonnonvoimia uhmaten.
Jos puut ja kivet pystyisivät puhumaan, myös ne olisivat haltioituneita X-sarjasta. Kun vetotapa kytketään takavedolta 
4Matic-nelivedolle, ja nelivedon tilaksi valitaan vielä ”Low”, joka kytkee maastovälityksen ja taka-akselin lisävarusteisen 
tasauspyörästölukon päälle, etenemiskyky on ylivertainen myös haastavassa maastossa. Runsas 202 mm:n maavara –  
lisävarusteena jopa 222 mm – jättää maaston rauhaan auton alla. X-sarja kiipeää sopivalla alustalla jopa 100 %:n ylämäkiä 
ja sen ajovakaus pysyy yllä jopa 49,8°:n kallistumassa. Piipahdukset maastoon tuovat siis todellista ajonautintoa. 
Helpompaa maastoa ja huonokuntoisia teitä varten voi aktivoida nelivedon toisen tilan ”High”.
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Kova kuori. Ylellinen sisus.
Premium-luokan tunnelmaa – nyt myös pickupiin: pähkinänruskean tai mustan nahkasisustuksen sekä  
vaakasuunnassa jaotellun ohjaamon kookkaiden somiste-elementtien ansiosta X-sarja saavuttaa pickup-autoille 
ennen näkemättömän ylellisyyden. Ajon aikana voit nauttia Mercedes-Benzille ominaisesta mukavuudesta,  
helppokäyttöisistä hallintalaitteista, moderneista multimediajärjestelmistä ja Mercedes me connect -yhteyspal-
veluista. Sisätilan ilmastointi, miellyttävien etuistuimien monipuoliset säädöt ja mukavuusalusta auttavat  
pitämään pään kylmänä kuumallakin ilmalla. Auton ympäristö on suvereenisti hallussa pysäköintipaketin avulla, 
jossa on 360°-kamera.
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Lavallinen katseenvangitsija.
Tämä auto kiinnittää takuulla huomiota! X-sarjan aito Mercedes-Benz Design vetää katseita puoleensa 
magneetin tavoin. Mahtipontinen keula, jonka keskellä komeilee Mercedes-tähti, optinen pohjapanssari, 
konepellin kohoumat ja valojen näyttävä design – lisävarusteena LED-tekniikalla toteutettuna – antaa tälle 
pickupille hallitsevan ilmeen. Saman vaikutuksen tekevät kylkien selkeät linjat ja muhkeat pyöränkotelot, 
 joihin mahtuvat jopa 19 tuuman kokoiset kevytmetallivanteet. Yhtä yksilöllisiä kuin ajomatkasi ovat myös 
X-sarjan varustelumahdollisuudet: siihen on saatavana kolme selvästi erilaista malliversiota, jotka ovat 
Pure, Progressive ja Power, sekä monia yksilöintimahdollisuuksia.

Erityisesti X-sarjaan kehitetyt aidot jälkiasennettavat lisävarusteet kuten näyttävä lavakaari ja vankat 
kylkiputket1, kovakatto tai kova lavapeite, korostavat X-sarjan auton ilmettä entisestään ja tekevät siitä 
ainutlaatuisen pickupin.

1  Saatavana ennakkotietojen mukaan maaliskuusta 2018 alkaen.
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Tiedossa täydellinen ajonautinto!
Nouse kyytiin ja käynnistä – täysi voima on käytössäsi jo alhaisilta kierrosluvuilta alkaen. Muhkeat  
pyöränkotelot ja leveät renkaat näyttävät vaikuttavilta, minkä lisäksi suuri raideleveys varmistaa X-sarjan 
erinomaisen ajovakauden. Samoin tekee taka-akselin kehittynyt monitukivartinen pyöränripustus.  
Yhden kaarteen ajettuasi tuskin maltat odottaa seuraavaa. Näin ajamisesta tulee todellinen nautinto. 
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Luotettava matkakumppani. Esimerkillinen moniosaaja.
Pure-malliversio on varustautunut täydellisesti arjen moniin haasteisiin tarkoin suunnitellun 
monikäyttöisyytensä ansiosta. Mukavuutta parantavia varusteyksityiskohtia ovat ilmas-
tointilaite ja Audio 20 USB, joka sisältää lukuisia informaatio-, viihde-, kommunikaatio- ja 
liitäntämahdollisuuksia, sekä kuljettajan ja etumatkustajan istuimien runsaat säätömah-
dollisuudet. Lavan molemmissa sivuseinissä on 2 kuormansidontalenkkiä, jotka auttavat 
pitämään tavarat turvallisesti paikoillaan – neljällä LED-valolla toteutetun valaistuksen 
ansiosta näet lavalle myös pimeässä.

Progressive-malliversio on monipuolisuutensa ansiosta suunnattu yhtä lailla kovaan  
työkäyttöön kuin spontaaneihin vapaa-ajan retkiin. Sille on ominaista erinomainen  
varustetaso ja mukavuus. Auton dynaamista luonnetta tukevat 6-puolaiset 17-tuumaiset 
kevytmetallivanteet ja sisätilassa mittaristo, jossa on kaksi putkimaista pyöreää mittaria, 
sekä hopeakromin väriset tuuletussuuttimet. Lavan kolmen sivuseinän kuormankiinnityskis-
kojen ansiosta työlaitteet ja urheiluvälineet pysyvät tiukasti paikoillaan. Kuten tausta peilin 
kompassi kertoo: suunta on oikea.

X-sarja | Malliversiot
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Power-malliversio nostaa pickup-auton täysin uudelle tasolle houkuttelevien varustei-
den, muotoilun, mukavuuden ja arvokkuuden puolesta. Esimerkkejä varusteista ovat LED  
High Performance -valot, Keyless-Go-avainjärjestelmä, sähkösäätöiset ja ristiseläntuelliset 
istuimet edessä, ilmastointiautomatiikka Thermotronic sekä Audio 20 CD, jossa on Touchpad- 
kosketuslevy. Tummiksi maalatut 6-kaksoispuolaiset 18-tuumaiset kevytmetallivanteet, 
optinen pohjapanssari sekä kromiset ikkunoiden alareunalistat ja osin LED-tekniikalla toteu-
tetut takavalot tekevät Power-malliversion ylivertaisuudesta myös optisen elämyksen. 

Ensiluokkainen vaikutelma jatkuu sisätilassa: sisätilan verhous on Artico-tekonahkaa/ 
Dinamica-mikrokuitua, kojelauta ja ikkunoiden alareunalinja on verhottu Artico-tekno-
nahkalla, jossa on kontrastikoristeompeleet, ja somiste-elementit ovat näyttävää  
mattamustaa pikselioptiikkaa. Varta vasten tähän malliversioon somiste-elementit ovat 
saatavana kuvioidusta puuoptiikasta, värinä ruskea matta, tai pitkittäishiotusta alumiini-
optiikasta, ja nahkaverhouksen värivaihtoehtoina ovat pähkinänruskea tai musta.

Vaikuttava edelläkävijä.

X-sarja | Malliversiot
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Multimedian monilahjakkuus.
Multimediajärjestelmä Comand Online täyttää kaikki toiveet viihteen, navigoinnin ja 
kommunikaation suhteen. Nopea kiintolevynavigointijärjestelmä, johon kuuluu laadukas  
topografinen 3-D-karttaesitys, hyödyntää Live Traffic Information -palvelua (reaaliaikaiset 
liikennetiedotukset, maakohtainen) ja mahdollistaa siten dynaamisen reittiopastuksen. 
Sen avulla voidaan kiertää ruuhkat ja lyhentää ajoaikoja.

Selkeä medianäyttö, internet-selain, integroitu 80 GB:n kiintolevy sekä DVD-asema  
sisältyvät myös järjestelmään. Ergonomisen Touchpad-kosketuslevyn ja monitoimiohjaimen 
lisäksi multimediajärjestelmää voi käyttää myös Linguatronic-puheohjauksella. Auton 
 valvonta -toiminnon avulla on mahdollista ottaa älypuhelimella etäyhteys autoon ja kysyä 
esimerkiksi auton senhetkistä sijaintitietoa.

Helppo pysäköidä ja ajaa ahtaaseen paikkaan.
Pysäköintipaketti, jossa on 360°-kamera, avustaa kuljettajaa kamerakuvan ja Parktronic- 
pysäköintiavustimen avulla pysäköidessä, pysäköinnistä poistuttaessa ja autoa ahtaaseen 
 tilaan ajettaessa. 360°-kamera näyttää kuvaa autosta ja sen lähiympäristöstä – lintupers-
pektiivistä katsottuna ja ikkunalinjan alapuolelta. Se auttaa havaitsemaan esteet pysä-
köitäessä ja ahtaissa paikoissa ajettaessa. Parktronic antaa lisäksi optisen ja akustisen 
varoituksen, kun auton edessä tai takana on esteitä, jolloin kolhuilta on helpompi välttyä.

X-sarja | Kohokohdat
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Voimakkaaksi ja kovaan käyttöön rakennettu.
Vankkaa tikapuurunkoa ei niin vaan heilauteta. Sen profiilit tekevät siitä erityisen vankan 
ja vääntöjäykän – selkeä etu U-profiileista valmistettuun tikapuurunkoon verrattuna. 
 Jäykkä taka-akseli kantaa raskaatkin kuormat ja parantaa maastoajo-ominaisuuksia pitkien 
joustovarojen ansiosta. X-sarja ei kuitenkaan tyydy pelkkään vankkaan olemukseen ja 
 suureen kuormitettavuuteen. Monitukivartisen takapyöräripustuksen ja kierrejousien 
 ansiosta ajonautinnosta ja ajomukavuudesta ei tarvitse tinkiä.

Optinen ja toiminnallinen kohokohta.
LED High Performance -ajovalot tuovat auton ulkoiseen ilmeeseen lisäväriä soihtua  
muistuttavan kuvion ansiosta ja varmistavat samalla erinomaisen näkyvyyden pimeällä. 
LED-tekniikalla syntyy miellyttävän vaalea valonväri ajovalokuvioon. Perinteisiin halo-
geenivaloihin verrattuna ajotie valaistaan näillä valoilla tasaisemmin niin ajovaloilla kuin 
kaukovaloilla ajettaessa. LED-tekniikalle on lisäksi ominaista pitkä käyttöikä ja erittäin  
alhainen energiankulutus suuremmasta valotehosta huolimatta.

X-sarja | Kohokohdat
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Kovakatto on saatavana myös ilman kattokaiteita.

Maksimaalinen kuormatilan tilavuus. Ensiluokkainen suoja tavaroille.
Auton värinen kovakatto sopii linjoiltaan täydellisesti auton muuhun muotoiluun. Se 
 laajentaa kuormatilaa ja suojaa tavaroita varkauksilta ja sääilmiöiltä. Laadukkaiden mate-
riaalien ansiosta se on tukeva, kestävä ja suojaa tavaroita kosteudelta ja pölyltä. Erilaiset 
ikkunavaihtoehdot tuovat kuormatilaan valoa ja raitista ilmaa. Kaikki lasit on tummennettu. 
Ne suojaavat tehokkaasti kuumuudelta ja uteliailta katseilta. Kovakatossa on jämäkkä 
 sisäverhous ja LED-valot. Kattokaiteiden ansiosta kovakaton päällä voi kuljettaa jopa  
150 kg:n kuormaa.

Kuormatilan kovapeite sulautuu muotoilultaan ja väritykseltään saumattomasti pickup- 
auton muotoiluun. Kovapeitettä koristavat molemmilla puolilla Mercedes-Benz-tekstilogot. 
Peite suojaa luotettavasti sään oikuilta, pölyltä ja varkauksilta. Laadukkaista materiaaleista 
vankalla ammattitaidolla valmistettu kovapeite on erityisen tukeva ja kestävä. Peite luki-
taan erillisellä avaimella ja siinä on automaattinen LED-valaistus – näin tavarat on helppo 
ja nopea löytää myös pimeällä. Kovapeitteen yhteyteen on saatavana lisävarusteena 
lavakaari.

X-sarja | Aidot jälkiasennettavat lisävarusteet

m LISÄTIETOJA

aidoista jälkiasennettavista lisävarusteista saat osoitteesta http://www.mercedes-benz-accessories.com/x-class 
tai suoraan  Mercedes-Benz-jälleenmyyjältä.
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Kylkiputket ovat saatavana myös mustasta teräksestä.Lavakaari on saatavana myös mustasta teräksestä.

Ilmeikäs tyylielementti. Näyttävä sivuprofiili.
Kiillotetusta jaloteräksestä olevat kylkiputket ovat halkaisijaltaan 76 mm. Ne antavat  
autolle entistäkin tyylikkäämmän ja näyttävämmän ilmeen sivulta katsottuna ja vahvistavat 
pickup-luonnetta edelleen. Ilmeen parantamisen ohella niiden pitävät astinpinnat  
helpottavat autoon menoa, sieltä poistumista sekä tavaroiden pakkaamista ja purkamista.

X-sarja | Aidot jälkiasennettavat lisävarusteet

Massiivinen ja naarmuuntumaton, kiillotetusta jaloteräksestä valmistettu lavakaari sopii 
täydellisesti tähän näyttävään ja voimakkaaseen pickup-designiin ja antaa autolle 
 aiempaakin edistyksellisemmän ilmeen. Laadukkuutta korostaa  Mercedes-Benz- tekstilogo. 
 Lavakaari on nopea asentaa ja irrottaa. Se on yhdistettävissä kuormatilan  kovapeitteeseen.
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VU9 S1H1 S1G

S1H

S1B

S1FVY2

F2J F2KF2I

Verhoukset ja  
somiste-elementit.

Malliversio Pure Malliversio PowerMalliversio Progressive

Somiste-elementit 
 Power-malliversio

1 Lisävaruste.

X-sarja | Verhoukset ja somiste-elementit

Istuinverhoukset

VY2
VU9
S1F
S1H
S1G
S1B

Tunja-kangas musta
Tekonahka musta1

Kangas Posadas musta
Artico-tekonahka / Dinamica-mikrokuitu musta
Nahka musta1

Nahka pähkinänruskea1

Somiste-elementit Power-malliversio

F2I
F2J
F2K

Somiste-elementit pikselioptiikka, musta, matta
Somiste-elementit alumiinioptiikka, pitkittäishiottu1

Somiste-elementit puuoptiikka, kuvioitu, ruskea, matta1
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9389

3142

6580

1288 92919139

5890

7259 9988

Ulkovärit.

1 Lisävaruste.

Vakiovärit

3142
6580
9139

Danakilinpunainen
Graniitinvihreä
Chisananvalkoinen

Metallivärit1

1288
5890
7259
9291
9389
9988

Aksiniitinruskea
Cavansitensininen
Kivenharmaa
Kabaranmusta
Beringinvalkoinen
Timantinhopea

Vakiovärit Metallivärit1

X-sarja | Ulkovärit
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Tekniset tiedot.

Parasta moottorille:
aito Mercedes-Benz-moottoriöljy

X-sarja | Tekniset tiedot

 Dieselmoottorit

X 220 d 4Matic

Sylinterijärjestys ja -luku R4

Iskutilavuus, cm3 2 298

Teho1 kW (hv) kierrosluvulla 1/min 120 (163)/3 750

Vääntö1 Nm kierrosluvulla 1/min 403/1 500–2 500

Manuaalivaihteisto [automaattivaihteisto] 6-vaihteinen manuaalivaihteisto [–]

Kiihtyvyys 0–100 km/h, s [automaattivaihteisto] 12,9 [–]

Huippunopeus noin, km/h [automaattivaihteisto] 170 [–]

Vakiorenkaat2 255/65 R17 

Polttoaineen kulutus1, 3, l/100 km, koripituuden mukaan
Kaupunki [automaattivaihteisto]

Maantie [automaattivaihteisto]

EU-yhdistetty [automaattivaihteisto]

8,1 [–]

7,3 [–]

7,6 [–]

CO2-päästöt1, g/km yhdistetyt [automaattivaihteisto] 200 [–]

Kuormatilan pinta-ala, m2 2,48

Kääntöympyrän halkaisija, m 13,4

Omapaino4, 5, kg [automaattivaihteisto] 2 213 [–]

Kantavuus5, kg [automaattivaihteisto] 1 037 [–]

Sallittu kokonaispaino, kg 3 250

Perävaunupaino jarrullinen/jarruton, kg 3 500/750

Yhdistelmän sallittu kokonaispaino, kg 6 130

1  Tässä ilmoitetut arvot on mitattu määräysten (EY:n asetus 715/2007 ja sen voimassa oleva lisäys) mukaisessa mittausajossa. CO2-päästöjä, jotka syntyvät polttoaineen tai muun energialähteen tuotannossa 
ja  valmistelussa, ei oteta huomioon CO2-päästöjä direktiivin 1999/94/EY mukaan määritettäessä. Tiedot eivät koske yksittäistä autoa eivätkä ole osa tarjousta, vaan tiedot on tarkoitettu vain auttamaan eri 
automallien vertailussa. 2 Muita rengaskokoja saatavana lisävarusteena. 3 Polttoainesäiliön tilavuus on kaikkien moottoreiden yhteydessä vakiovarusteena noin 73 l, josta varalla noin 10 l. AdBlue®-säiliön 
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X 250 d 4Matic (ilman ECO Start-Stopia)

R4

2 298

140 (190)/3 750

450/1 500–2 500

– [7-vaihteinen automaattivaihteisto]

– [11,8]

– [176]

255/65 R17

– [9,6]

– [6,9]

– [7,9]

– [207]

2,48

13,4

– [2 234]

– [1 016]

3 250

3 500/750

6 130

3 
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ov
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35
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5

1 
56

0

1 587

29°20,4°24°

~ 1 718

1 
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9
1 

28
5

85
4

5 340

(5 733 takaluukku avattuna)

3 1501 302 888

1 
81

9

85
4 1 

28
5

1 632

1 920

2 113

(1 916 peilit käännettynä koria vasten)

tilavuus: noin 17 l. 4 Tiedot direktiivin 1230/2012 mukaan painatushetkellä voimassa olevan lisäyksen mukaan. (Kuljettaja 75 kg, matkatavarat 7 kg, kaikki käyttönesteet ja tankki 90 % täynnä.) 5 Todelliset kulutusarvot riippuvat mm. auton painosta ja valituista varusteista. Lisätietoja saat  
Mercedes-Benz-jälleenmyyjältä. Lisävarusteet ja aidot jälkiasennettavat lisävarusteet (esimerkiksi kattokaiteet, polkupyörätelineet jne.) voivat muuttaa oleellisia ominaisuuksia, kuten paino, vierintä- ja ilmanvastus, ja liikenne- ja sääolosuhteiden ohella ne voivat vaikuttaa auton kulutus- ja suoritusarvoihin. 
Huomio: Arvot saattavat muuttua 20 mm korotetulla alustalla. Lisää teknisiä tietoja internetissä osoitteessa www.mercedes-benz.fi



Tämän esitteen tiedot: Tuotteeseen on voinut tulla muutoksia tämän julkaisun julkaisupäivän, 20.4.2017, jälkeen.  
Pidätämme itsellemme oikeuden rakenteellisiin ja muotoon liittyviin muutoksiin, värien muutoksiin sekä toimitussisältöjen 
muutoksiin toimitusajan sisällä sikäli kuin muutosten ja poikkeamien voidaan katsoa olevan asiakkaan kannalta 
kohtuullisia. Sikäli kuin myyjä tai valmistaja käyttää tilauksen tai ostokohteen yksilöinnissä kirjaimia tai numeroita, nämä 
eivät yksinomaan riitä oikeudellisten toimien perusteeksi. Kuvissa ja selostuksissa voi esiintyä myös tarvikkeita ja  
lisävarusteita, jotka eivät kuulu vakiovarusteluun. Väripoikkeamat ovat painoteknisistä syistä johtuen mahdollisia. Tähän 
julkaisuun voi sisältyä myös malleja ja huoltopalveluja, joita ei ole lainkaan tarjolla joissakin maissa.

Tämä esite on tarkoitettu kansainväliseen levitykseen. Viittaukset lakeihin ja asetuksiin sekä verotusseikkoihin koskevat 
vain Saksan liittotasavaltaa esitteen painatushetkellä. Selvitä oman maasi voimassa olevat sitovat säädökset ja niiden 
vaikutukset ottamalla yhteyttä paikalliseen Mercedes-Benz-jälleenmyyjään.
www.mercedes-benz.fi

Teknisten tietojen tallentaminen autossa: Auton elektroniset komponentit (esimerkiksi turvatyynyjen ohjainlaite, 
moottorin ohjainlaite jne.) sisältävät tietomuisteja, joihin tallennetaan auton teknisiä tietoja. Näitä ovat mm. ilmoitukset 
toimintahäiriöistä, ajonopeus, jarrutuksen voimakkuus tai turvavarusteiden ja ajoavustinjärjestelmien toiminta onnetto-
muustilanteessa (audio- ja videotiedot eivät tallennu). Tiedot tallentuvat pyyhkiytyvään muistiin pistemäisinä ja hetkellisinä 

tallenteina, esimerkiksi häiriöilmoituksen yhteydessä, tai erittäin lyhyen tallennusajan kuluessa (enintään muutama sekunti) 
esimerkiksi onnettomuustilanteessa, tai tiivistetyssä muodossa esimerkiksi auton rakenneosan kuormittumisen arviointia 
varten. Tallennetut tiedot voidaan lukea auton liitäntöjen kautta. Koulutetut mekaanikot voivat käyttää tietoja mahdollisten 
toimintahäiriöiden diagnosointiin tai valmistaja voi käyttää niitä auton toimintojen analysointiin ja kehittämiseen. Asiak-
kaan niin halutessa tietoja voidaan käyttää perustana myös tietyille lisävarusteisille palveluille. Tiedot siirretään autosta 
valmistajalle tai kolmannelle osapuolelle aina vain lakisääteiseen lupaan perustuen (esimerkiksi auton hätäpuhelu eCall)  
tai asiakkaan kanssa solmitun sopimuksen puitteissa tietosuoja huomioon ottaen. Lisätietoja autossa tallennettavista 
tiedoista saat auton käyttöohjekirjasta, joka löytyy autosta painettuna versiona, ja internet-osoitteesta  
www.mercedes-benz.fi

Käytetyn auton palautus. Otamme vastaan autosi ja huolehdimme sen ympäristöystävällisestä jälleenkäytöstä Euroopan 
unionin (EU) käytettyjen autojen direktiivin mukaisesti. Mutta siihen on vielä pitkä aika. Käytettyjen autojen palauttamista 
varten käytettävissämme on palautuspisteiden ja purkamoiden laaja verkosto, joka huolehtii auton kierrätyksestä  
ympäristöä kunnioittavalla tavalla. Tällä tavoin autojen ja niiden osien jälleenkäytön mahdollisuuksia voidaan kehittää ja 
parantaa jatkuvasti. Autosi tulee siis täyttämään myös tulevaisuudessa tavoitteet lakimääräisten kierrätysmäärien  
lisäämisestä. Lisätietoja käytettyjen autojen kierrätyksestä, jälleenkäytöstä sekä takaisinoton ehdoista saat internet- 
osoitteesta www.mercedes-benz.fi/kierratys

Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart VAN/VMD 4970 · 2A900 · 10-00/0917


