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*לפי נתוני יצרן על-פי בדיקה בתנאי מעבדה. צריכת הדלק מושפעת מאופי הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים והיא עשויה להיות שונה מהמצוין במפרט זה.

GLB 200GLB 250 4MATICמפרט טכני

מנוע
L4L4תצורה / מס' בוכנות

1,3321,991נפח מנוע - סמ"ק
224 / 1635,500-6,100 / 5,500הספק מירבי - כ"ס / סל"ד

350 / 2501,800-4,000 / 1,620-4,000מומנט מירבי - נ"מ  / סל"ד
ביצועים

9.16.9תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש - שניות
207236מהירות מירבית - קמ"ש

תצרוכת דלק: ליטר/100 ק”מ 
7.69.2עירוני

5.36.3בין עירוני
6.27.4ממוצע

מערכת הינע
כפולהקדמיתהנעה

7G-DCT8G-DCTתיבת הילוכים
-●פונקציית דימום בוכנות בעת שיוט לטובת חיסכון בדלק

מידות ומשקלים
1,5551,670משקל עצמי - ק"ג

2,0852,205משקל כולל מורשה - ק"ג
4,6344,646אורך כללי - מ"מ
1,7061,706גובה כללי - מ"מ

2,0202,020רוחב כללי )כולל מראות צד( - מ"מ
2,8292,829מרחק סרנים - מ”מ

500-640500-640נפח תא המטען בתצורת 5 מושבים - ליטר
130130נפח תא המטען בתצורת 7 מושבים - ליטר

11.7011.70קוטר סיבוב - מטר
5260נפח מיכל דלק - ליטר

ExclusivePremiumAMG Lineמפרט אבזור

עיצוב חיצוני
19"19”18”חישוקי סגסוגת

●●-סופיות מפלט גלויות בגימור כרום )מדומות(
StyleProgressiveAMG Lineקו עיצוב חיצוני

Night Package חבילת עיצוב חיצונית--○
●●●חלונות אחוריים כהים

●●●קשתות גג 
●●●תאורת LED קדמית ואחורית

עיצוב פנימי
StyleProgressiveAMG Lineקו עיצוב פנימי

●●-חיפוי ARTICO בדלתות
-●●הגה בחיפוי עור עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב

●--הגה ספורט בחיפוי עור עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב
●●●מנופי העברת הילוכים מההגה

Elipse-look trimSpiral-look trimCarbon-structure trimגימור פנימי
 חבילת תאורה פנימית Light&Sight )תאורת היצף, תאורת קריאה, תאורה בידיות,

●●●תאורה לרגליים, תאורת יציאה(

●●-תאורת אווירה עם 64 גוונים לבחירה
ComfortComfortComfortסוג מושב קדמי

ARTICO / FabricARTICOARTICO / DINAMICAריפוד מושבים

"Mercedes-Benz" ספי דלתות קדמיות בכיתוב●●●



סטנדרט ● אופציה ○ לא קיים -*באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות.

ExclusivePremiumAMG Lineמפרט אבזור

אבזור ונוחות
●●●גג זכוכית פנורמי עם פתיחה חשמלית

חבילת נוחות למושבים הקדמיים )מושב נוסע ניתן להגבהה, כיוון נוסף לזווית מושב נהג 
●●●ונוסע, תמיכה משופרת לרגליי נהג ונוסע, עיצוב מושב משופר, כרית תמיכה לגב תחתון(

●●●בקרת אקלים מפוצלת עם יציאות לשורה שנייה
●●●חיישן תאורה וחיישן גשם
●●●כוונון מושב נהג חשמלי

○○-כוונון מושב נוסע חשמלי
--●מושב נוסע קדמי עם אופציה לקיפול מלא

●●●בלם יד אלקטרוני עם פונקציית נוחות
●●●חיישני חניה היקפיים

●●●מצלמת נסיעה לאחור עם פסי הכוונה דינמיים ושני מצבי תצוגה
●●●לוח מחוונים דיגיטלי בגודל 7" עם שני מצבי תצוגה 

●●●שורת מושבים שלישית עם שני מושבים 
●●●שורת מושבים שנייה עם אפשרות כוונון אורכית
Keyless Start - התנעה ללא שימוש במפתח●--

Keyless GO פתיחה, נעילת הרכב והתנעה ללא שימוש במפתח-●●
●●●דלת תא-מטען עם פתיחה וסגירה חשמלית

Hands-free - פתיחת דלת תא-מטען בהינף רגל-●●
●●-חבילת אחסון 

)GLB 250 4MATIC חבילת שטח )רק בדגמי○○●
●●●מראות-צד עם מנגנון קיפול חשמלי

●●●מראת-צד )שמאל( ומראה מרכזית עם עמעום אוטומטי למניעת סינוור
מערכת שמע ומולטימדיה

●●●מערכת MBUX עם צג בגודל 10.25"

Touchpad - משטח מגע נוסף לשליטה במערכת●●●

USB-C שקעי●●●

●●-שקעי USB-C לטעינת מכשירים חשמליים בשורה ה-2 וה-3

*Apple CarPlay™○●●

*Android Auto™○●●

אבזור בטיחות ועזר לנהג
 LED High Performance תאורת חזית●●●

Active Lane Keeping Assist שמירה אקטיבית על נתיב●--
DISTRONIC בקרת שיוט אדפטיבית עם מגביל מהירות●--

Blind Spot Assist with Exit Warning●--
Active Brake Assist מערכת בלימה אוטונומית עם זיהוי דו-גלגלי והולכי רגל●--

חבילת עזר לנהג אשר כוללת: בקרת שיוט אדפטיבית DISTRONIC עם היגוי אקטיבי, 
 Evasive מערכת בלימת חירום עם זיהוי תנועה חוצה, מערכת סיוע לתמרון חירום

 Active Blind מערכת אקטיבית למניעת תאונות צד ופונקציית יציאה ,Steering Assist
 Active Lane שמירה אקטיבית על נתיב הנסיעה ,Spot Assist with Exit Warning

®PRE-SAFE ומערכת הכנה לתאונה Keeping Assist

-●●

 ABS - Anti-lock Brake System מערכת●●●
)ASR - Anti Skid Regulation( עם בקרת החלקה ESP® מערכת בקרת יציבות אלקטרונית●●●

BAS - Brake Assist מערכת עזר לבלימת חירום●●●
HOLD מערכת בלמים אדפטיביים עם פונקציית●●●

●●●מערכת לניטור לחץ-אוויר בצמיגים
●●●ערכת תיקון תקרים

●●●קדם-מותחן לחגורות בטיחות )מושבים קדמיים, אחוריים חיצוניים(
●●●6 כריות אוויר עם פתיחה בהדרגה בהתאם לעוצמת הפגיעה )2 קדמיות, 2 צידיות, 2 וילונות צד(

●●●ערכת עזרה ראשונה



רמת האבזור הבטיחותי תיאור דגם קוד דגם
7 GLB 200 Exclusive, Premium
7 GLB 250 4MATIC AMG Line

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם
GLB 200 / GLB 250 4MATIC

מקרא:
● מערכת מותקנת בדגם הרכב

● מערכת אופציונאלית להתקנה
X מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

 דרגת 
זיהום אוויר

 צריכת דלק ממוצעת 
בליטרים ל-100 ק״מ*

דגם

13 5.3 בינעירוני 7.6 עירוני GLB 200 Exclusive, Premium
14 6.3 בינעירוני 9.2 עירוני GLB 250 4MATIC AMG Line

GLB
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● המידע והנתונים המופיעים בעלון זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור 
הלועזי לדפוס ● ייתכנו הבדלים בין התיאור, התמונות והנתונים המובאים בעלון זה לבין הדגמים המשווקים על ידי חברתנו, הן 
מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים ● כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים 
הנעשים מזמן לזמן. האביזרים ו/או המערכות המפורטים בעלון זה מצויים בחלק מהדגמים ● אין בפרסום המובא בעלון זה כדי 
לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים 
לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עידכון העלון ● המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם 
הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח ● התמונות בעלון הינן להמחשה בלבד ● האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו )01.06.2020( 

עפ”י נתוני יצרן ט.ל.ח ● העלון כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

6 כריות אוויר
● מערכת בקרת סטייה מנתיב

● ניטור מרחק מלפנים
● זיהוי כלי רכב ב”שטח מת”

● בקרת שיוט אדפטיבית
● זיהוי הולכי רגל
● מצלמות רוורס

● זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
● חיישני חגירת חגורות

X שליטה אוטומטית באורות גבוהים
● מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

● בלימה אוטומטית בעת חירום
X זיהוי תמרורי מהירות

EC 2007/715 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן*
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, 

התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזעריזיהום מירבי 1 2 3 4 7 10 135 8 11 146 9 12 15

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה 0 1 2 3 4 765 8


