G-класа
ВИСОКОПРОХОДИМ АВТОМОБИЛ

По-твърд от скала
Дъхът спира. Огромни скални образувания и отвесни скали лежат пред нас. Те
блокират видимостта, но не и пътя. G-класа прониква през пресечния терен,
при това се слива с заобикалящата я среда, става едно с природата. Тя пресича
мощно пустошта, проправя път в пустинята, буквално премества – камъче след
камъче – планини. И сега още по-добре.

Безкрайни ширини
Сякаш природата е била кръстница на щедрия, просторен интериор на G-класата.
Така автомобилът гарантира най-голям комфорт и в най-неприветлива заобикаляща
среда. Новата пространствена концепция прави от G-класата образец за широта
и удобство за всички пътници. Също и интериорният дизайн е направил квантов скок
напред. Който обича свободата и необикновения дизайн, намира тук и двете.

По-силна от духа на времето
Уникалната ДНК на G-класата възниква преди повече от 40год. Иконични елементи, които
както преди, така и сега изпълняват определени функции и придават на G-класата нейния
изключителен външен вид. Ще ги откриете и в G-класата: характерната дръжка на вратата
и шума от затварянето, солидната външна предпазна лайстна, експонираното резервно
колело на задната врата, забележителните мигачи, както и незаменимата по пресечен терен
дръжка отпред за спътника. Това са необикновените детайли, които, заедно с ръбестия
силует, придават на високопроходимия автомобил неговия специален изглед. С тях G-класата
става G-класа.

Има неща,
на които държим
След 40 години беше време за принципни решения. Като се започне от дръжката – тя остава, където е.
Незаменима по пресечен терен, дръжката допринася също значително за характерния дизайн на интериора.
Тя е част от неповторимата ДНК на G-класата – както и резервното колело, дръжката на вратата и мигачите,
все емблематични елементи, които формират от поколения характерния облик на G-класата. Оставен е и
управляващият блок за успешен напредък по пресечен терен: характерните бутони на трите блокировки
на диференциала. Но много други неща се промениха: Изцяло преработеният интериорен дизайн достигна
едно ново ниво. При това дизайнерският език и пропорциите в купето не оставят съмнение, че това е
G-класа: самоуверена, ръбеста, емблематична.

Stronger than asphalt
Едно глухо ръмжене я предизвестява. Земята трепери. Въздухът вибрира. И G-класата завива
зад ъгъла. Той впечатлява със своя експресивен екстериорен дизайн. Изглед, който от
самото начало заявява: тук аз задавам тона. Открай време G-класата е недостижима извън
шосето. Но също и в града офроуд гигантът очарова със суверенни ходови характеристики.
При цялата си сила G блести и със значително подобрен комфорт при шофиране на пътя. Те
го правят цар и извън дивата природа – и то в джунглата на големия град.

Царува над нещата
G-класата не познава граници. Дори в интериора. Нейният външен облик почти не се е променил, но от вътре
G-класата е неразпознаваема. При това автомобилът разполага с осезаемо повече място за всички пътници.
Седалките с нов дизайн с тапицерия от най-фина кожа Exclusive Nappa с ромбовидни тегели предизвикват чувство
за уют, а масажната функция осигурява релаксиране – както в метрополиса, така и далеч от цивилизацията.

Обяснение в любов
чрез занаята
Който веднъж е посетил град Грац, ще разбере нашата страст към
ръчната изработка. Така и производството на G-класата от повече от
40 години следва предано този принцип. Многообразието от модели
изисква до днес ръчно производство. Без значение дали става дума за
екстериор или интериор, много детайли от G-класата са грижливо
ръчно изработени. Така ръцете на майстори творят колекционерски
предмети с най-висока претенция за ексклузивност.

Легендите никога не
умират. Тук те се раждат
В Шьокл, планината на Грац, се проверява проходимостта по пресечен терен на
G-класата. Само издържалия изпитанието тук заслужава „Шьокл“-лого като
знак за ултимативен оffroad-пърформанс.

Преодолява препятствия
с натискане на бутона

По тежък пресечен терен има значение издръжливостта. Тук няма огъване, няма отстъпване. Това е въпрос на характер. А силата му се проявява в гръбнака. При
G-класата това открай време е особено солидната стълбовидна рама. G-класата е мощна, но използва своята огромна сила само там, където има нужда от нея:
по пресечен терен се случва само едно колело да има сцепление. В този случай трите блокировки на диференциала на централния, задния и предния мост се
грижат задвижващият момент да бъде използван концентрирано. Благодарение на предавката за пресечен терен диапазоните на превключване предавателна
кутия се напасват към шофиране по пресечен терен и при изкачвания.

Превъзхожда на пътя,
и по пресечен терен
След като сте завладели света е време за пътя. G-класата е предназначена и за това.
Ходовата част с адаптивно променливо демпфериране повишава пътния комфорт
и усещането по време на шофиране на път и по пресечен терен. Новото директно
кормилно управление предлага на водача осезаемо по-директно предавателно
отношение. Също и управлението и маневреността са повишени решаващо. Новото
независимо окачване на колелата на предния мост позволява подобрен пърформанс на пътя. Така G-класата очарова с повишен контрол и по-прецизна геометрия
на закрепване на колелата.

G manufaktur
Програмата за индивидуализация с повече
от един милион възможности за комбинация
прави всяка G-класа уникат.

G manufaktur Exterieur.
Ексклузивното лаково покритие на G manufaktur сега е налично в цветово многообразие като никога до
сега. И пръстенът на резервното колело може да се лакира във всеки предлаган цвят на автомобила. И за
тези, които често са черногледи: G manufaktur Black Accents и черните джанти придават на G-класата
мистична аура и подчертават нейната индивидуалност. Съществува възможност да се поставят избирателни
акценти или автомобилът да се появи напълно в черно за пръв път от въвеждането на G-класа.

G manufaktur Interieur.
С G манифактурната цветовa схемa на G-класата може да й се придаде индивидуална нотка: от
декоративните шевове през арматурното табло до волана. Избираеми са три различни модели
седалки и многообразие от различни цветове на кожата. От цветни декоративни шевове, през
двуцветни до изцяло боядисани кожени седалки почти всичко е възможно. G manufaktur традиционно във висока степен залага на ръчна изработка, за да индивидуализира G-класата.

Блести там, където е мръсно.
Независимо, по кой пресечен терен G е на път – с ексклузивните лакове на G manufaktur тя навсякъде
осигурява лъскаво появяване. И предлага цветови спектър като никога досега: От висококачествени
едноцветни лакове до Bright лакиране с особено благородни ефектни пигменти – общо 26 различни
G manufaktur лакове подчертават индивидуално изключителния характер на G-класата. Нови в програмата: едноцветни лакове китайскосин, сив classic и тъмнозелен.
Впрочем: G блести не само на повърхността – нейната изключителна способност за движение по
пресечен терен я прави изключителна и по най-трудни терени.

Илюстрация на Оffroad-стойности

35°/70 %
Наклонено положение

29,9°

30,9°

Ъгъл на атака отзад

Ъгъл на атака отпред

25,7°
Ъгъл на рампата

45°/100 %
Способност за преодоляване
наклон при изкачване

Стойности за G 500 с базово оборудване и в готовност за движение съгласно ЕО.
Разход на гориво G 500 в населено място/извън населено място/комбиниран: XX,X/XX,X/XX,X л/100 км, CO2емисии комбинирани: XXX г/км.

241 мм

700 мм

Просвет

Макс. дълбочина на газене

Технически данни
Бензинови двигатели

Дизелови двигатели

Разположение/брой на цилиндрите
1028

1027
433
523

1969
385

728
490
392

1124
1551
700

1046

758
17402

754

1638
1931

8771

2890
46061
48171

839

1446

G 4001

G 500

Mercedes-AMG G 63

L/6

L6

V/8

V/8
3982

Работен обем двигател (см3)

2925

2925

3982

Номинална мощност (kW (к.с.) при об/мин)

210 (286) / 3400-4600

243 (330) / 3600-4200

310 (422) / 5250-5500

430 (585) / 3600-4200
850 / 2500-3500

Номинален въртящ момент (Nm при об/мин)

600 / 1200-3200

700 / 1200-3200

600 / 2000-4750

Компресия

15,5 : 1

15,5 : 1

10,5 : 1

8,6 : 1

Предавателна кутия

9G-tronic автоматична

9G-tronic автоматична

9G-tronic автоматична

9G-tronic автоматична

Ускорение 0–100 км/ч (сек)

7,4

6,4

5,9

4,5

Максимална скорост (км/ч)

199

210

210

220

Гуми/колела отпред, отзад

265/60 R18 110H

265/60 R18 110H

265/60 R18 110H

275/50 R20 113W XL

Гориво

Дизел

Дизел

Premium unleaded (бензин)

Super Plus (бензин)

комбиниран

11,0-10,7

11,0-10,7

15,3-14,7

16,4-16,4

CO2-емисии3 комбинирани (г/км)

288-290

288-280

348-335

373-373

Обем на резервоара/вкл. резерв (л)

112

112

112

112

Минимален радиус на завой (м)

6,8

6,8

6,8

6,8

Тегло празен автомобил/Натоварване (кг)5

2489 / 661

2489 / 661

2470- / 680

2560 / 640
3200

2

Разход на гориво3 (л/100 км)

1001
1518

G 350 d1

1508

1452

Допустимо общо тегло (кг)

3150

3150

3150

Допустимо тегло на ремарке без спирачка/
със спирачка [при 12 %] (кг)

750 / 3500

750 / 3500

750 / 3500

750 / 3500

Клас емисии

EURO 6D-ISC-FCM

EURO 6D-ISC-FCM

EURO 6D-ISC-FCM

EURO 6D-ISC-FCM

241
1638
2187

Стойности за G 500.
1

Без адаптер за регистрационен номер.

2

Измерено при 14,4° наклон. Всички данни в мм. Изобразените стойности са средни. Те са валидни за автомобили с базово оборудване и в готовност за движение съгласно EО.

Най-доброто за двигателя:
оригинални моторни масла Mercedes-Benz

1

ИЦЕ тук се отнася за ЗЕС. По-точно данните важат за следните държави: Белгия, България, Дания, Германия, Естония, Финландия, Франция, Гърция, Великобритания, Ирландия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург,
Малта, Нидерландия, Норвегия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Швеция, Швейцария, Република Словакия, Словения, Испания, Чешка република, Ungшarn, Кипър (територия на ЕС). 2 Данни за номиналната мощност и
за номинален въртящ момент съгласно разпоредба (ЕО) № 595/2009 във валидната към момента версия. 3 Посочените стойности са определени съгласно зададения метод за измерване. Става дума за „WLTP-CO2стойности“ по смисъла на параграф 2 т. 1 от Регламент за изпълнение (EС) 2017/1153. Стойностите за разход на гориво са изчислени на база тези стойности. 4 Определени въз основа на измерените CO2-емисии като се
спазват изискванията за маса на автомобила. 5 Маса на моторното превозно средство в готовност за движение с напълнен най-малко 90 % от неговата вместимост резервоар за гориво, без маса на водача (изчислено по
закон общо 75 кг), на гориво и течност, оборудван със стандартно оборудване съгласно данните на производителя както и, ако са налични, масата на надстройката, кабината, теглително-прикачното устройство и резервно
колело/колела, както и на инструменти. Специално оборудване, допълнителното оборудване и аксесоари могат да окажат влияние върху тегло, оставащо полезно натоварване, съпротивление при търкаляне на гумите,
аеродинамика итн. и така да повлияят и на стойностите на разход на гориво и CO2-стойности. 6 При AMG Driver’s Package 240 км/ч. Ще намерите допълнителни технически данни на www.Mercedes-Benz.bg

Mercedes-Benz AG е учредител на световната организация Laureus Sport for Good Foundation, която
беше основана през 2000 година. То е най-важната социална инициатива на марката Mercedes-Benz.
Чрез социални спортни проекти Laureus Sport for Good насърчава деца и младежи в нужда, предлага
им перспективи и им предава важни цености като отборен дух, уважение и целеустременост. „Change
the Game for Kids“ е нашият лайтмотив, който бихме искали да споделим с Вас. С покупката на
Mercedes-Benz Вие подкрепяте движението „Laureus Sport for Good“.

За данните в тази публикация: След редакционното приключване на 13.03.2020 е възможно да са възникнали

и специално оборудване, които не принадлежат към серийния обем на доставка. Тази публикация се

промени в продукта. За срока на доставка производителят си запазва правото за промени в конструкцията или

разпространява в цял свят. Сведенията относно законовите, правните и данъчните предписания и въздействия са

формата, отклонения в нюанса на цвета, както и за промени в обема на доставката, доколкото промените или

валидни обаче само за Федерална Република Германия към момента на редакционното приключване на тази

отклоненията са приемливи за купувача, като се вземат предвид интересите на продавача. Само от това, че прода-

публикация. Относно задължителната последна версия, моля, обърнете се към Вашия Mercedes-Benz AG

вачът или производителят е използвал знак или цифра за обозначение на поръчката или на поръчания предмет

търговски партньор. www.mercedes-benz.bg

на покупко-продажба, не произтичат никакви права за претенция. Изображенията може да съдържат и аксесоари
, 27-0520

