GLB

Open for whatʼs next.
Intet er uforanderligt. Verden ændrer sig i et stadigt hastigere tempo, og mulighederne
bliver flere. Alt er muligt, hvis man har et åbent sind – og en bil, som kan klare det
meste. Få mere frihed end nogensinde med den ny GLB fra Mercedes-Benz.

Den bedste form for frihed.
Hver eneste linje, hver eneste detalje i det markante SUV-design er skabt med fokus
på at give dig den maksimale frihed. Med GLB bliver plads for første gang defineret på
en ny og storslået måde. Den giver dig rammerne til at gøre præcis, som du ønsker.
Storslåede rammer til alle, der har store planer.

Komforten vinder. På omfanget.
Bevar fleksibiliteten, og gør det bekvemt. Du kan forskyde 2. sæderække
med op til 14 cm for maksimal fleksibilitet, og som ekstraudstyr kan GLB
udstyres med en tredje sæderække, så du får de pladsmæssige rammer,
der passer perfekt til din livsstil.

Forudseende. I enhver retning.
Den ny GLB ved, hvad der venter forude – også uden for vejene. Sikkerhedskonceptet i GLB
er din garant for at kunne køre med selvsikkerhed i ethvert terræn. Stå sikkert fast på løst
underlag med firhjulstrækker 4MATIC.

Flere muligheder. På den mest intuitive måde.
MBUX multimediesystemet holder dig hele tiden opdateret. Det er ikke alene nemt at
betjene, men også fleksibelt, når det gælder indstillings- og konfigurationsmuligheder.
Følg blot din intuition – så bliver du netværksforbundet med din omverden og alle dem,
du holder af.

Skabt til dine eventyr.
Nysgerrighed er en drivkraft. Vi elsker at tage på eventyr. Og det bedste
er, hvis vi kan tage af sted, uden at skulle tænke på, om bilen nu også
passer til det, vi vil – og omvendt. Oplev den nye GLB: 2. sæderække
kan forskydes i længden, og med 3. sæderække, der fås som ekstraudstyr, er du sikret fuld fleksibilitet med alle syv sæder i brug. Uanset,
hvilke planer du aktuelt har i dit liv – og hvad livet i øvrigt har for
planer med dig.

Head-up display.
Der er udsigt til sportslig køreglæde og en suveræn fornemmelse bag
rattet: Head-up displayet forvandler forruden i din bil til et fascinerende
digitalt cockpit. På den måde vises vigtige oplysninger altid direkte
i dit synsfelt, så du kan koncentrere dig fuldt ud om vejen og trafiksituationen foran dig.

Førerassistentpakke.
Begiv dig ud på vejen mod autonom kørsel: Passende til situationen
hjælper topmoderne systemer dig med at tilpasse hastigheden, styre,
skifte vognbane og endda undgå kollisioner. Risikoen for ulykker falder,
mens personerne i bilen og andre trafikanter beskyttes effektivt. På den
måde når du afslappet og sikkert frem til din destination.

LINGUATRONIC stemmestyringssystem.
Den naturlige stemmebetjening (på engelsk) kan udvides til MercedesBenz onlinetjenester – for eksempel vejrinfo eller internetradio – og
kan desuden bruges til betjening af bilens klimaregulering eller
sædevarme.

Betjeningskomfort.
Du vælger selv mellem flere forskellige måder at betjene funktionerne
på: Touchscreen, direkte betjening via taster til media, navigation
og telefon, touch control-knapper på rattet, touchpad eller udvidet
stemmebetjening.

3. sæderække til 2 personer.
Antallet af siddepladser og bagagerumspladsen i din bil er lige så fleksibelt, som dit liv er alsidigt. Hvis behovet opstår, kan du forskyde
hele bagsædebænken 140 millimeter og på den måde enten øge bagagerumspladsen eller benpladsen bagi. Få plads til to passagere mere
med den 3. sæderække, som til enhver tid kan klappes op eller ned. Udnyt fleksibiliteten helt efter behov – uanset om du har brug for plads til
ekstra passagerer eller til stor bagage.

MULTIBEAM LED og tågeforlygter.
Giver dig det perfekte udsyn: De adaptive MULTIBEAM LED forlygter reagerer på trafiksituationen med lysdioder, der kan styres enkeltvis.
Det delvise fjernlys går uden om andre trafikanter, så de ikke blændes. Også dreje- og kurvelyset oplyser synsfeltet optimalt, så du kan registrere
faremomenter hurtigere. Tågeforlygterne fordeler lyset mere bredt end de primære forlygter og oplyser på den måde vejkanten bedre.

Progressive.
Med Progressive kombineres en førsteklasses teknik og en enestående ekspressiv
SUV-livsstil. Udstyrslinjen åbner desuden op for yderligere attraktive kombinationer indvendigt og udvendigt – for eksempel med Læder- og Nightpakken som tilkøb.

AMG.
AMG fremhæver det attraktive sportslige udtryk såvel indvendigt som
udvendigt. Især AMG stylingen og diamantgrillen med enkeltlamel er eksklusive indslag.
Sportssæderne giver dig bedre siddekomfort bag rattet med motorsportsdesign
og i ægte nappalæder. Desuden intensiverer det direkte styretøj dine køreoplevelser.

DYNAMIC SELECT.
Vælg netop de køreegenskaber, du har lyst til. Med DYNAMIC SELECT kan du ved at trykke på en knap vælge forskellige køre
programmer, som konfigurerer motorens, gearkassens, undervognens eller styretøjets egenskaber. Vælger du programmet Sport får
du øget dynamik, mens du får de mest afbalancerede køreegenskaber med grundprogrammet Comfort. ECO er derimod programmet,
hvor der lægges vægt på størst mulig effektivitet, og hvor du sparer brændstof og penge.

Komfortundervogn.
Nyd den høje komfort på lange motorvejsture, og få samtidig den helt sportslige fornemmelse i smalle kurver. Den harmoniske
komfortundervogn har avancerede affjedringsegenskaber og leverer en særdeles god kørestabilitet. Det giver større sikkerhed,
samtidig med at du også i høj grad får boostet din køreglæde.

Tekniske data.
Dieselmotorer
GLB 180 d

GLB 200 d

GLB 200 d 4MATIC

GLB 220 d 4MATIC

Slagvolumen (cm3)

1.950

1.950

1.950

1.950

Nominel ydelse (kW [hk] ved o/min)

85 [116] / 3.400

110 [150] / 3.400

110 [150] / 3.400

140 [190] / 3.800

Acceleration fra 0 til 100 km/t. (sek.)

11,3

9

9,3

7,6

Tophastighed (km/t.)

188

204

201

217

Brændstofforbrug4 (km/l) ved blandet kørsel

17,9

17,9

17,2

16,9

CO2-emission ved blandet kørsel (g/km)

147

147

153

155

Emissionsklasse5/energiklasse6

A

A

A

A

1

4

Benzinmotorer
GLB 200

GLB 250 4MATIC

Slagvolumen (cm3)

1.332

1.991

Nominel ydelse (kW [hk] ved o/min)

120 [163] / 5.500

165 [224] / 5.500

Acceleration fra 0 til 100 km/t. (sek.)

9,1

6,9

Tophastighed (km/t.)

207

236

Brændstofforbrug4 (km/l) ved blandet kørsel

14,1

12,3

CO2-emission ved blandet kørsel (g/km)

162

183

Emissionsklasse5/energiklasse6

B

C

1

4

Det bedste til motoren:
Original Mercedes-Benz motorolie.

Oplysninger om den nominelle ydelse i henhold til forordning (EF) nr. 715/2007 i den aktuelt gældende udgave. 2 Kan bestilles snart. 3 Elektronisk nedreguleret. 4 De angivne værdier er fastlagt i overensstemmelse med
den foreskrevne målemetode. Værdierne er „WLTP CO₂værdier“ i henhold til Art. 2 stk. 3 Implementerings forordningen (EU) 2017/1153. Brændstofforbrugsværdierne er beregnet ud fra disse værdier. Yderligere oplysninger om
det officielle brændstofforbrug og den officielle specifikke CO2emission for nye personbiler finder du i „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“, der fås
gratis på alle salgssteder samt hos Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de). Angivelserne er ikke baseret på en enkelt bil og indgår ikke i produktomfanget, men er udelukkende beregnet til sammenligning mellem
forskellige biltyper. Værdierne varierer alt efter det valgte ekstraudstyr. 5 Oplysningen gælder kun i EU. Nationale afvigelser kan forekomme. 6 Beregnet på grundlag af den målte CO2-emission under hensyntagen til bilens vægt.
Gælder kun for Tyskland. Du finder flere tekniske data på www.mercedes-benz.dk
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Mål.

1.069

999

1.658

905

1.419

Samtlige mål er anført i millimeter. De viste mål er gennemsnitsværdier og gælder for biler med standardudstyr og uden last.

708

2.829
4.634

1.455

1.606
2.020

756

936

659

1.605
1.834

953
771
1.687

740

900

1.441

1.394

Mercedes-Benz er medstifter af den globale Laureus Sport for Good Foundation, der blev
etableret i 2000. Den er det vigtigste sociale initiativ hos Mercedes-Benz. Laureus Sport for
Good støtter trængende børn og unge via sociale sportsprojekter, giver nyt håb og formidler
vigtige værdier som for eksempel holdånd, respekt og målrettethed. „Change the Game for Kids“
er vores motto, og det vil vi gerne dele med dig. Når du køber en Mercedes-Benz, støtter du
samtidig „Laureus Sport for Good“-initiativet.

Bemærk angående oplysningerne i denne publikation: Efter redaktionens afslutning den 5. september 2019 kan

ikke udledes nogen rettigheder alene heraf. Illustrationerne kan vise tilbehør og ekstraudstyr, som ikke er omfattet af

der være foretaget ændringer på produktet. Der tages derfor forbehold for konstruktions- eller formændringer,

det almindelige standardudstyr ved levering. Publikationen anvendes internationalt. Udsagn, der vedrører lov-, rets- og

afvigelser i farvenuancer og ændringer i leveringsomfanget fra producentens side, i det omfang det med rimelighed kan

skattemæssige bestemmelser og konsekvenser, gælder imidlertid kun for Forbundsrepublikken Tyskland på tidspunktet

forlanges af køber at acceptere disse ændringer eller afvigelser under hensyntagen til sælgers interesser. Såfremt

for redaktionens afslutning. Kontakt derfor din Mercedes-Benz forhandler for at høre, hvad der er gældende i dit land.

sælger eller producent bruger symboler eller numre til at betegne en bestilling eller den bestilte genstand med, kan der

www.mercedes-benz.dk
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