
Novi 
razred G
TERENSKO VOZILO



Močnejši od skale
Dih zastaja. Pred nami so strmo odsekane skalne formacije in kamnita pobočja. Čeprav zastirajo 
pogled, ne zapirajo poti. Novi razred G se prebija po terenu, se zlije z okolico in postane eno  
z naravo. Energično prečka neobdelan svet, preseka puščavo in dobesedno premika gore – 
kamenček za kamenčkom. Odslej še bolje.





Neskončne širine
Zdi se, kot da je sama narava botrovala rojstvu velikopotezne, prostrane notranjosti 
novega razreda G. Vožnja z njim je tako skrajno udobna tudi v najbolj neprijetnem 
 okolju. Razred G je z novim prostorskim konceptom vzor velikopoteznosti in udobja  
za vse potnike. Tudi pri notranjem dizajnu je bil narejen ogromen preskok. Kdor ljubi 
 svobodo in izjemen dizajn, bo v tem avtomobilu našel oboje.





Močnejši od duha časa
Pred 40 leti je nastal edinstveni DNK razreda G. Ikonični elementi, ki vse od takrat opravljajo čisto 
posebne funkcije in dajejo razredu G njegov enkraten videz. Najdete jih tudi v novem razredu G: 
markantne vratne kljuke in značilen zvok pri zapiranju vrat, robustna zunanja zaščitna letev, izpostavljeno 
rezervno kolo na zadnjih krilnih vratih, vpadljivi smerniki in sprednji ročaj, ki je za sovoznika nepo-
grešljiv na terenu. Prav ti nenavadni detajli dajejo skupaj z oglato silhueto terenskemu vozilu njegov 
poseben videz. So tisto, zaradi česar je razred G to, kar je.







So stvari, 
ki se jim ne odpovemo

Po skoraj 40 letih je nastopil čas za vrnitev k osnovam. Začelo se je pri ročaju: ta ostane tam, kjer je. Ročaj, ki je 
 nepogrešljiv pri terenski vožnji, pomembno prispeva k značilnemu dizajnu notranjosti. Je del nezgrešljivega genetskega 
materiala razreda G, enako kot nadomestno kolo, vratne kljuke in smerniki. Prav ti značilni elementi že več generacij 
 dajejo razredu G njegovo markantno pojavo. Ostala je tudi krmilna enota za uspešno napredovanje po terenu: markantne 
tipke treh zapor diferencialov. Vseeno pa se je marsikaj spremenilo: popolnoma predelan dizajn notranjosti je dosegel 
novo raven – najvišjo. Oblikovalski jezik in proporci v notranjosti pri tem ne dovoljujejo nobenega dvoma, da gre za razred G: 
samozavesten, oglat in legendaren.



Močnejši od asfalta
Zasliši se zamolklo grmenje. Tla drhtijo. Zrak vibrira. Izza ovinka prihaja novi razred G. Prepričal 
vas bo s svojim ekspresivnim dizajnom. Z videzom, ki je kristalno jasen od prvega trenutka: 
 tukaj imam glavno besedo jaz. Ko zavije s ceste, je razred G že od nekdaj edinstven. Ta terenski 
velikan pa s svojimi suverenimi voznimi lastnostmi prepriča tudi v mestu. Novi razred G pri vsej 
svoji moči sije tudi z občutno izboljšanim udobjem med vožnjo po cesti. Zato je kralj tudi zunaj 
divjine – v džungli velemesta.







Kraljuje nad stvarstvom
Razred G ne pozna meja. Niti v notranjosti. Njegova zunanja podoba se je res komaj kaj spremenila, toda v notranjosti je novi 
razred G neprepoznaven. V vozilu je pri tem občutno več prostora za vse potnike. Na novo oblikovani sedeži z oblazinjenjem  
iz najfinejšega napa usnja Exklusiv z rombastim prešivom dajejo občutek varnosti, masažna funkcija pa skrbi za sprostitev, tako 
v metropoli kot daleč od civilizacije.



Ljubezenska  
izjava rokodelstvu

Kdor je kdaj obiskal Gradec, bo razumel našo strast do rokodelstva. 
 Proizvodnja razreda G tam že skoraj 40 let poteka po tem predanem 
 principu. Številni modeli še danes zahtevajo ročno izdelavo. Zunaj  
in znotraj – mnogi detajli novega razreda G so ljubeče ročno izdelani.  
V rokah mojstrov tako nastajajo ljubiteljski izdelki, ki izpolnjujejo  
najstrožje zahteve po ekskluzivnosti.



Legende nikoli ne umrejo. 
Tukaj se rojevajo.

Na Schöcklu, graški hišni gori, preizkušajo vozne lastnosti razreda G na terenu.  
Le kdor tukaj uspešno opravi izpit, si zasluži ploščico „Schöckl“ kot znak ultimativne 
zmogljivosti na terenu.



Premagajte ovire 
s pritiskom gumba



Na težkem terenu šteje vzdržljivost. Tam ni popuščanja ali umikov. Tam gre za karakter. Moč značaja se kaže v pokončnosti hrbtenice. Ta pa je pri razredu G enako kot 
prej zelo robusten letveni okvir. Novi razred G je močan, svojo izjemno moč pa vedno usmeri le tja, kjer je potrebna: na terenu se lahko zgodi, da ima trakcijo samo  
eno kolo. V tem primeru tri zapore na srednjem, zadnjem in sprednjem diferencialu poskrbijo za usmerjen prenos pogonskega momenta. Z reduktorjem za terensko 
 vožnjo se prestavna območja menjalnika prilagajajo vožnji po terenu in strminah.





Dovršenost tako  
na cesti kot na terenu

Ko je svet osvojen, je čas za cesto. Novi razred G je namenjen tudi zanjo. Podvozje z nastavljivim 
prilagodljivim blaženjem poveča udobje pri vožnji ter izboljša občutek med vožnjo tako na 
cesti kot na terenu. Novo neposredno krmiljenje ponuja vozniku volansko razmerje, ki je občutno 
bolj direktno. Odločilno sta povečani tudi vodljivost vozila in agilnost. Tudi na cesti prinašajo 
nove posamične obese koles občutno izboljšanje zmogljivosti. Novi razred G tako prepriča 
z izboljšanim nadzorom in natančnejšim vodenjem koles.



Paket z nerjavnim jeklom

Nočni paket

Ali bi ta terenski dragulj lahko oplemenitili bolje kot  
z nerjavnim jeklom? Paket z nerjavnim jeklom vključuje 
 kakovostne bočne nastopne plošče, pokrov rezervnega 
 kolesa v nerjavnem jeklu, osvetljene vstopne letve v nerjav-
nem jeklu, zadnji ščitnik nakladalnega robu v nerjavnem 
jeklu ter zunanjo zaščitno letev z okrasnim vložkom v črni 
barvi in v progastem videzu, razredu G pa daje več kot  
le kanček ekskluzivnosti.

Brezčasen klasik, kot je razred G, premaga razkorak  
med dnevom in nočjo. To mu še posebej dobro uspeva  
s spektakularnim dizajnom nočnega paketa, ki temelji  
na različici opreme AMG Line. Množica črnih oblikovalskih 
elementov daje zunanjosti športno-izrazen značaj. Tudi 
 velika platišča v ekskluzivnem dizajnu ter zatemnjeni žaro-
meti, smerniki in luči na zadku poudarjajo športnost 
 paketa opreme. Podnevi in ponoči.



AMG Line

Nočni paket AMG

Športnost z vogali in robovi – s poliranimi platišči iz lahke 
kovine AMG, zunanjo zaščitno letvijo z vložki v videzu krta-
čenega aluminija in razširjenimi koloteki ta kultni objekt že 
na prvi pogled izraža svoj športni značaj. Za športno ele-
ganco v notranjosti pa  skrbijo volan, predpražniki AMG in 
rdeči poudarki. Dinamičen videz je zao krožen s športno  
izpušno napravo in dodatnimi okrasnimi deli v svetlečem 
se kromu v sprednjem in zadnjem odbijaču.

Obstaja razlog, da so zveri aktivne ponoči: z množico 
 črnih oblikovalskih elementov, kot so temno tonirana 
 stekla in zatemnjeni žarometi, nočni paket AMG ople-
meniti zunanji dizajn vozila s športnimi kontrasti.  
Velika črna platišča v ekskluzivnem dizajnu poudarjajo 
športno-ekspresiven značaj in dajejo razredu G avtori-
tativen videz. In to ne samo ponoči.



Notranjost Exklusiv
Terenski klasik pride do krajev, ki mnogim ostanejo skriti. Novi razred G ima potrebo  
po počenjanju stvari, ki jih drugi ne bodo nikoli doživeli. Ta želja po edinstvenosti se 
 odraža tudi v notranjosti Exklusiv novega razreda G. Individualna oprema med drugim 
vključuje armaturno ploščo v usnju, ekskluzivne barvne izvedenke, razširjene kontra-
stne okrasne šive in kakovostno napa usnje v notranjosti. V izdaji designo manufaktur 
ponujajo dvobarvni sedeži še dodatne možnosti za individualizacijo notranjosti Exklusiv.



Notranjost Exklusiv Plus
Kakovostna ročna izdelava za dodano individualnost: notranjost Exklusiv Plus. 
 Stilska oprema designo manufaktur ustvarja še bolj luksuzno vzdušje v potniški 
 kabini. Kakovostno napo usnje je uporabljeno na armaturni plošči, sedežih in 
 vratih. Notranjost med drugim navdušuje z macchiato bež/espresso rjavo barvo. 
Dodaten dizajnerski poudarek je rombasta struktura na sedežih, osrednjem delu  
vrat vključno z zadnjimi krilnimi vrati in bočno na sredinski konzoli.



Prikaz vrednosti na terenu

45°/100 %
Sposobnost vzpenjanja

29,9°
Naklonski kot zadaj

30,9°
Naklonski kot spredaj

241 mm
Oddaljenost od tal

Vrednosti za G 500 z osnovno opremo in v voznem stanju po predpisih ES. 
Poraba goriva G 500 v naselju/zunaj naselja/kombinirana: 14,1/10,8/12,1 l/100 km, kombinirani izpusti CO2: 276 g/km.



35°/70 %
Poševni naklon

25,7°
Naklon izbokline, ki jo lahko  

avtomobil počasi prevozi

700 mm
Prevozna globina vode



Tehnični podatki

Vrednosti za G 500

1  Brez nosilca za registrsko tablico 2 Merjeno pri naklonu 14,4°. Vsi podatki so v milimetrih. Prikazane mere so srednje vrednosti. Veljajo za vozilo z osnovno opremo in v voznem stanju po predpisih ES.

1.638
1.931

1.969

1.452

1.508

1.446

1.518

1.1241.0281.027

700

758

1.551

490
728

523
433

392
1.7402

385

754

1.046

8392.8908771

4.6061

4.8171

241

1.638

1.001

2.187



Najboljše za motor:
originalna motorna olja Mercedes-Benz.

1  Podatki o nazivni moči in nazivnem navoru po uredbi (ES) št. 595/2009 v veljavni izdaji. 2 Navedene vrednosti so bile izračunane po predpisanem merilnem postopku. To so „vrednosti CO2 po protokolu NEDC“ v povezavi  
s 1. točko 2. člena Izvedbene uredbe komisije (EU) 2017/1153. Vrednosti porabe goriva so bile izračunane na podlagi teh vrednosti. Podatki ne veljajo za posamezno vozilo in niso sestavni del ponudbe, temveč so namenjeni 
le za primerjavo med posameznimi tipi vozil. Vrednosti se spreminjajo glede na izbrano dodatno opremo. 3 Podatki veljajo samo znotraj Evropske unije. Odstopanja v posameznih državah so mogoča. 4 Izračunano na 
 podlagi izmerjenih izpustov CO2 ob upoštevanju mase vozila. Vrednosti se spreminjajo glede na izbrano dodatno opremo. 5 Masa vozila v voznem stanju s posodo za gorivo napolnjeno najmanj 90 % ter maso voznika (zakonsko 
ocenjena teža povprečno 75 kg), goriva in tekočin, vključenih v serijsko opremo v skladu s podatki proizvajalca, ter, če je na voljo, maso karoserije, kabine, naprave za priklopno vozilo, rezervnega kolesa/rezervnih koles ter 
orodja. Dodatna in posebna oprema ter pribor lahko vplivajo na težo, nosilnost, kotalni upor, aerodinamiko itd. ter s tem tudi na vrednosti porabe in vrednosti CO2. 6 Pri paketu za voznika AMG 240 km/h. Za več tehničnih 
podatkov glejte www.mercedes-benz.si

Dizelski motor Bencinska motorja

G 350 d G 500 Mercedes-AMG G 63

Razporeditev/število valjev R6 V8 V8

Gibna prostornina (cm3) 2.925 3.982 3.982

Nazivna moč1 (kW (KM) pri 1/min) 210 [286] / 3.400-4.600 310 [422] / 5.250-5.500 430 [585] / 6.000

Nazivni navor1 (Nm pri 1/min) 600/1.200 - 3.200 610 / 2.000 - 4.750 850 / 2.500 - 3.500

Menjalnik Samodejni 9G-TRONIC Samodejni 9G-TRONIC Samodejni 9G-AMG SPEEDSHIFT TCT

Pospešek 0–100 km/h (s) 7,4 5,9 4,5

Največja hitrost (km/h) 199 210 2206

Poraba goriva2 (l/100 km)
v naselju 
zunaj naselja 
kombinirana 

10,8
8,9
9,6

13,4
10,3
11,5

16,5
11,1
13,1

Kombinirani izpusti CO2
2 (g/km) 259-252 276-263 299-299

Emisijski razred3/razred učinkovitosti4 Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

Prostornina rezervoarja za gorivo/od tega rezerva (l) 75 / 10 75 / 10 100 / 12

Obračalni krog (m) 13,6 13,6 13,51

Masa v voznem stanju5/nosilnost (kg) 2.451 / 699 2.429 / 721 2.560 / 640

Dovoljena skupna masa (kg) 3.150 3.150 3.200

Dovoljena vlečna obremenitev, brez zavore/ 

z zavoro [pri 12 %] (kg)
750 / 3.500 750 / 3.500 750 / 3.500



Informacije o podatkih v tej objavi: po zaključku redakcije, 14. 2. 2018, je morda prišlo do sprememb. Proizvajalec 
si pridržuje pravico do sprememb konstrukcije in oblike, do odstopanj barvnih odtenkov in do sprememb obsega 
 dobave v dobavnem roku, če so spremembe in odstopanja ob upoštevanju interesov prodajalca za kupca sprejemljive. 
Če prodajalec ali proizvajalec za označevanje naročila ali naročenega predmeta uporablja znake ali številke, iz tega ne 

 izhajajo nikakršne pravice. Slike lahko prikazujejo tudi pribor in dodatno opremo, ki ne sodita k serijski dobavi. Ta katalog 
se uporablja mednarodno. Izjave o zakonskih, pravnih in davčnih predpisih ter njihovih učinkih ne veljajo za Slovenijo. 
O obvezujočem zadnjem stanju se pozanimajte pri svojem trgovcu Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz.si

Daimler AG, dialog@daimler.com, 18-0618

Mercedes-Benz je eden od ustanoviteljev sklada „Laureus Sport for Good Foundation“.
Od ustanovitve sklada leta 2000 Mercedes-Benz podpira in se zavzema za cilje in vrednote tega  
svetovnega splošnokoristnega programa: s socialnimi športnimi projekti izboljšati življenje prikrajšanih  
ali bolnih otrok in mladostnikov. Laureus je postal temeljni sestavni del družbene odgovornosti  
Mercedes-Benza. Vsak novi mercedes je zato glasnik teh vrednot. Z nakupom mercedesa podprete  
sklad „Laureus Sport for Good Foundation“. 


