
Den ny 
G-Klasse
SUV



Stronger than rock.
Der går et sus gennem maven. Rå klippeformationer og stejle klippeskråninger venter forude. 
De spærrer for udsynet, men hindrer os ikke i at komme frem. Den ny G-Klasse styrer sikkert 
gennem terrænet, smelter sammen med omgivelserne og bliver ét med naturen. Forcerer 
ødemarken med stor kraft og skærer sig behændigt gennem ørkenens sand. Og nu på en  
endnu mere overbevisende måde.





Store vidder.
I G-Klassen er du sikret maksimal komfort selv i de mest ufremkommelige 
omgivelser. Det nydesignede kabinekoncept i den ny G-Klasse sørger for at give alle 
personer i bilen optimale pladsforhold og optimal komfort. Også interiørdesignet 
har foretaget et kvantespring. Hvis du sætter pris på frihed og et utraditionelt design, 
så er dette den rigtige bil for dig.





Klassiske dyder.
G-Klassen opstod for næsten 40 år siden. Ikoniske elementer, som både dengang og i dag opfylder 
helt bestemte funktioner, giver G-Klassen sin unikke personlighed. Dem finder du også  
i dag i den ny G-Klasse: Eksempelvis de markante dørhåndtag og den karakteristiske lyd, når de lukker, 
den robuste udvendige beskyttelsesliste, det synlige reservehjul bagpå, de iøjnefaldende blinklygter 
og de uundværlige holdegreb foran til forsædepassageren. Det er disse usædvanlige detaljer sammen 
med den kantede silhuet, der giver denne offroader sit helt igennem karakteristiske udseende. De gør 
enhver G-Klasse til en G-Klasse.







Nogle ting skal  
vi holde fast i.

Efter knapt 40 år var det tid til at træffe principielle beslutninger. Vi startede med holdegrebet – og vi holder fast i det. 
Det er uundværligt ude i terrænet og er også et vigtigt element i det karakteristiske interiørdesign. Det er så at sige en 
del af G-Klassens særlige DNA – på samme måde som reservehjulet, dørhåndtagene og blinklygterne, der alle er 
ikoniske detaljer, som gennem generationer har været med til at skabe G-Klassens helt særlige udseende. Der er heller 
ikke pillet ved kommandocentralen, som er så afgørende for at komme godt gennem terrænet, og som er udstyret med 
kontakter til de tre differentialespærrer. Men alligevel har meget ændret sig: Det komplet reviderede interiørdesign har 
nået et nyt niveau – højere end nogensinde. Designsproget og proportionerne inde i kabinen gør, at du aldrig er i tvivl 
om, at der er tale om ægte G-Klasse design. For det er både selvsikkert, kantet og ikonisk.



Stronger than asphalt.
Man kan høre motorens brummen på afstand. Jorden skælver. Luften vibrerer. Så kommer den 
ny G-Klasse rundt om hjørnet. Den imponerer med sit ekspressive eksteriørdesign. Et udseende, 
der helt klart understreger, hvem der slår tonen an i terrænet. Ingen har nogensinde overgået 
G-Klassen ude i terrænet. Men også på asfalt imponerer offroad-giganten med suveræne køre-
egenskaber. Den ny G-Klasse brillerer med en betydeligt forbedret kørekomfort ved kørsel på 
almindelige veje. Det gør den også til kongen uden for terrænet – klar til at hæve sig over tingene 
i storbyjunglen.







Hævet over tingene.
Ganske vist har det udvendige design ikke ændret sig meget, men inde i kabinen er den ny G-Klasse næsten ikke til  
at kende. Der er mærkbart mere plads til alle passagerer. Nyt sædedesign med indtræk i eksklusivt nappalæder og  
rombesyninger giver en førsteklasses fornemmelse, og massagefunktionen sørger for afspænding både inde i storbyen  
og langt borte fra civilisationen.



En kærlighedserklæring  
til det klassiske håndværk.

Hvis man har besøgt byen Graz, vil man forstå vores passion for det håndlavede. 
Her har vi nemlig igennem 40 år produceret G-Klassen efter dette princip. 
Modellernes mangfoldighed kræver den dag i dag en manuel produktion. 
Lige meget om vi taler eksteriør eller interiør – mange detaljer i den ny 
G-Klasse udfærdiges i hånden. Det giver os mulighed for at skabe liebha-
verbiler med de størst mulige krav til eksklusive håndværksmæssige evner.



Legender dør aldrig. 
Her bliver de født.

G-Klassens terrænegenskaber testes på bjerget Schöckl uden for Graz.  
Det er kun biler, som består denne test, der kan blive certificeret for deres  
ultimative offroad-performance.



Overvinder forhindringer 
ved tryk på en knap.



I vanskeligt terræn er der brug for en stærk karakter. Og karakterstyrken ligger i rygraden. I G-Klassen har rygraden altid været den ekstremt robuste stigeramme. Den  
ny G-Klasse er stærk, men den bruger altid sine kræfter netop der, hvor der er brug for dem: Ude i terrænet kan det nemlig ske, at der kun er traktion på ét hjul. I så fald 
sørger tre spærrer på central-, bag- og forakseldifferentialet for at koncentrere drivmomentet helt nøjagtigt. Terrænudvekslingen sikrer, at gearkassens gearskifteområder 
tilpasser sig til kørsel i terræn og ved stigninger.





Lige så suveræn  
på asfalt som i terræn.

Når man har været ude og erobre verden, er det tid til at komme tilbage til byen. Også  
dette er den ny G-Klasse fuldt forberedt på. Undervognen med adaptiv justeringsdæmpning 
øger kørekomforten og køreglæden såvel på asfalterede veje som ude i terrænet. Det nye  
direkte styretøj giver føreren mærkbart mere direkte styretøjsudveksling. Også bilens  
manøvreegenskaber og dynamik er forbedret markant. Det nye enkelthjulsophæng giver  
bedre performance på veje. Og den ny G-Klasse imponerer således med sine forbedrede  
styreegenskaber og en mere præcis hjulføring.



Rustfri stålpakke.

Nightpakke.

Hvad kan få denne juvel til at skinne endnu mere i terrænet? 
Den rustfri stålpakke indeholder eksklusive trinbrætter,  
reservehjulsafdækning i rustfrit stål, belyste indstigningslister 
i rustfrit stål, læssekantbeskyttelse i rustfrit stål samt  
udvendig beskyttelsesliste med flotte indlæg i sort, stribet 
design – og tilfører G-Klassen mere end blot almindelig 
eksklusivitet.

En tidløs klassiker som G-Klassen bygger bro mellem dag 
og nat. Det gør den på en særdeles overbevisende måde 
med Nightpakkens spektakulære design, der er baseret 
på AMG. En lang række sorte designelementer forstærker 
eksteriørets sportslige og ekspressive udseende. Stort  
dimensionerede fælge i eksklusivt design og mørke forlygter, 
blinklygter og baglygter sætter desuden en fed streg under 
denne udstyrspakkes sportslige udtryk. Såvel om natten som 
om dagen.



AMG.

AMG Nightpakke.

Sportslighed med kant – defineres af de glanspolerede 
AMG letmetalfælge, den udvendige beskyttelsesliste med  
indlæg i børstet aluminiumsdesign, og de brede hjulkasser 
giver kultbilen et sportsligt udtryk fra første øjekast. Og 
også indvendigt er den sportslige elegance i højsædet med 
rattet, AMG bundmåtter og røde detaljer. Sportsudstød-
ningen og ekstra designelementer i højglanskrom på de 
forreste og bageste stødfangere fuldender den sportslige 
fremtoning.

Det er ikke uden grund, at de fleste rovdyr er aktive om nat-
ten: Med en lang række sorte designelementer som for 
eksempel mørktonede ruder og mørke forlygteglas skaber 
AMG Nightpakken sportslige kontraster i det udvendige 
design. De store sorte fælge i eksklusivt design forstærker 
det sportsligt ekspressive udtryk og giver G-Klassen en 
kraftfuld pondus. Også i dagtimerne.



Eksklusivt interiør.
Terrænklassikeren kan komme frem på steder, som forbliver ukendte for de  
fleste. Den ny G-Klasse er motiveret til at gøre ting, som andre aldrig kommer til  
at opleve. Det er denne insisteren på at være unik, som også er afspejlet i det  
eksklusive interiør i den ny G-Klasse. Det individuelle udstyr omfatter blandt andet 
læderbeklædt instrumentpanel samt eksklusive farvevarianter, forstærkede  
kontrastsyninger og eksklusivt nappalæder i interiøret. I forbindelse med designo 
manufaktur giver den tofarvede sædeudførelse det eksklusive interiør et endnu  
mere individuelt udtryk.



Eksklusivt interiør Plus.
Håndlavet eksklusivitet for et mere individuelt udtryk: Eksklusivt interiør Plus. Det 
stilfulde designo manufaktur-udstyr giver interiøret et endnu mere luksuriøst udtryk. 
Lige fra instrumentpanelet over sæderne til dørene anvendes der førsteklasses 
nappalæder. Interiøret imponerer blandt andet med det gennemfarvede indtræk 
i macchiatobeige/espressobrun. Et andet designhøjdepunkt er rombedesignet på 
sæderne, dørmidterfelterne og bagdøren samt på siden af midterkonsollen.



Illustration af offroadværdierne.

45°/100 %
stigeevne

29,9°
hældningsvinkel bagest

30,9°
hældningsvinkel forrest

241 mm
frihøjde

Værdier for G 500 med standardudstyr og i køreklar tilstand iht. EU. 
Brændstofforbrug G 500 bykørsel/landevejskørsel/blandet kørsel: 7,1/9,2/8,3 km/l, CO2-emission ved blandet kørsel: 276 g/km.



35°/70 %
krængning

25,7°
rampevinkel

700 mm
vadedybde



Tekniske data.

Værdier for G 500.

1  Uden nummerpladeadapter. 2 Målt ved en hældning på 14,4°. Alle angivelser i millimeter. De viste mål er gennemsnitsværdier. De gælder for biler med standardudstyr og i køreklar tilstand iht. EU.
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Det bedste til motoren:
Original Mercedes-Benz motorolie.

G 350 d G 500 G 63

Cylinderplacering/-antal R6 V8 V8

Slagvolumen (cm3) 2.925 3.982 3.982

Nominel ydelse1 (kW (hk) ved o/min) 210 [286] / 3.400 - 4.600 310 [422] / 5.250 - 5.500 430 [585] / 6.000

Nominelt drejningsmoment1 (Nm ved o/min) 600 / 1.200 - 3.200 610 / 2.000 - 4.750 850 / 2.500 - 3.500

Acceleration 0–100 km/t. (sek.) 7,4 5,9 4,5

Tophastighed (km/t.) 199 210 220

Brændstofforbrug2 (km/l) ved blandet kørsel 9,0 6,7 6,6

CO2-emission2 ved blandet kørsel (g/km) 290 340 342

Emissionsklasse3/energiklasse4 G G G

Tilladt anhængerlast uden bremse/ 

med bremse [ved 12 %] (kg)
750 / 3.500 750 / 3.500 750 / 3.500

1 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 CO₂ værdier” 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 CO2 emission for nye personbiler finder du i „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂ Emissionen 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 udelukken-
de 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



Daimler AG, dialog@daimler.com, 04-2019

Mercedes-Benz er en af stiftelsespartnerne af fonden „Laureus Sport for Good Foundation“.
Siden grundlæggelsen af fonden i år 2000 har Mercedes-Benz støttet og fremmet målene og værdierne for dette 
verdensomspændende almennyttige program: Forbedring af livet for udsatte eller syge børn og unge ved hjælp af 
sociale sportsprojekter. Laureus er blevet et grundlæggende element i det sociale ansvar hos Mercedes-Benz. Hver  
ny Mercedes er således ambassadør for disse værdier. Ved købet af en Mercedes støtter du fonden „Laureus Sport  
for Good Foundation“.

Bemærk angående oplysningerne i denne publikation: Efter redaktionens afslutning den 2. april 2019 kan der være 
foretaget ændringer på produktet Der tages derfor forbehold for konstruktions- eller formændringer, afvigelser i far-
venuancer og ændringer i leveringsomfanget fra producentens side, i det omfang det med rimelighed kan forlanges  
af køber at acceptere disse ændringer eller afvigelser under hensyntagen til sælgers interesser. Såfremt sælger eller 
producent bruger symboler eller numre til at betegne en bestilling eller den bestilte genstand med, kan der ikke udledes 

nogen rettigheder alene heraf. Illustrationerne kan vise tilbehør og ekstraudstyr, som ikke er omfattet af det almindelige 
standardudstyr ved levering. Publikationen anvendes internationalt. Udsagn, der vedrører lov-, rets- og skattemæssige 
bestemmelser og konsekvenser, gælder imidlertid kun for Forbundsrepublikken Tyskland på tidspunktet for redaktionens 
afslutning. Spørg derfor din Mercedes - Benz forhandler om de aktuelt gældende regler.
www.mercedes-benz.dk


