
לכולנו חשוב להיות מקושרים ולהמשיך את אורח החיים הדיגיטלי שלנו גם בעת הנסיעה – מרצדס 
B-Class עונה על צורך זה באופן מושלם. ממשק המשתמש המהפכני MBUX בעל התמיכה המקורית 
בעברית מאפשר תפעול אינטואיטיבי של מערכות המידע, הבידור והתקשורת באמצעות מסך מגע 
 Apple המערכת מאפשרת שיקוף של הטלפון הנייד באמצעות .Touchpad 10.25 או משטח'' בגודל 
CarPlay או Android Auto*, וכוללת גם חיבור USB C להעברת נתונים מהירה – כל מה שצריך על מנת 

להיות מקושרים בכל מקום ובכל עת. 

מונית לעידן הדיגיטלי

*באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות.

B-Class 

Never Stop Improving

*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 
)01.01.22( עפ״י נתוני יצרן *ט.ל.ח *העלון כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת *נתוני צריכת הדלק הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה 
ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה. *בשל המשך התפשטות נגיף הקורונה בעולם והמשבר העולמי שנוצר, קיימים חוסרים משמעותיים ברכיבים אלקטרוניים הדרושים לרכבים בשוק הרכב העולמי ולכן על 

אף הרשום בעלון זה, חלק מהאביזרים ו/או המערכות עלולים שלא להיות מסופקים על ידי היצרן ויהיו חסרים ברכב.

:Taxi Elite פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמים

6 כריות אוויר
 מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב
 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום

 מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב
 חיישני חגירת חגורות בטיחות )קדמיים ואחוריים(

 בקרת שיוט אדפטיבית
)ISA( בקרת מהירות חכמה 

מקרא:

 מערכת מותקנת בדגם הרכב
 מערכת אופציונאלית להתקנה

 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוש דגם

593-2677B 200 d Taxi Elite5

צריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ*

משולב5.0

The best or nothing
*5842מוקד מכירות ושירות ארצי
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דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

EU 2017/1151 נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן*
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, 

התשס״ט 2009

זיהום מזערי



B 200 d Taxi Elite
מנוע

L4תצורה / מס' בוכנות
1,950נפח מנוע )סמ״ק(

150 / 3,400-4,400 הספק מירבי )כ״ס/סל״ד(
 320 / 1,400-3,200מומנט מירבי )נ״מ/סל״ד(

ביצועים**
8.3תאוצה מ-0 ל-100 קמ״ש )שניות(

219מהירות מירבית )קמ״ש(
תצרוכת דלק: ליטר/100 ק״מ**

5משולב
מערכת הינע

קדמיתהנעה
8G-DCTתיבת הילוכים

מידות ומשקלים
1,535משקל עצמי )ק״ג(

2,075משקל כולל מורשה )ק״ג(
4,419אורך כללי )מ״מ(
1,562גובה כללי )מ״מ(
1,796רוחב כללי )מ״מ(

2,020רוחב כללי )כולל מראות-צד( )מ״מ(
2,729מרחק סרנים )מ״מ(

430נפח תא המטען )ליטר(
11קוטר סיבוב )מטר(

43נפח מיכל דלק )ליטר(

B 200 d Taxi Eliteמפרט אבזור

מערכת שמע ומולטימדיה

●מערכת MBUX עם צג מגע בגודל ״10.25

Touchpad - משטח מגע נוסף לשליטה במערכת●

●חיבור USB C מתקדם להעברת נתונים מהירה

*Apple CarPlay™●

*Android Auto™●

אבזור בטיחות

LED בטכנולוגיית ,DRL ,תאורת חזית הלוגן עם תאורת יום●

 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●

●מערכת לבלימה אוטונומית עם פונקציית התרעה על אי שמירת מרחק וזיהוי הולכי רגל, רוכבי אופניים ואופנועים

●מערכת אקטיבית לשמירה על נתיב הנסיעה

Attention Assist - מערכת להתרעה על עייפות נהג●

HOLD מערכת בלמים אדפטיביים עם פונקציית●

●מערכת לניטור לחץ-אוויר בצמיגים

●ערכת תיקון תקר

●קדם-מותחן לחגורות בטיחות )מושבים קדמיים, אחוריים חיצוניים(

●6 כריות אוויר עם פתיחה בהדרגה בהתאם לעוצמת הפגיעה

●ערכת עזרה ראשונה

●חיישני חניה היקפיים

B 200 d Taxi Elite

עיצוב חיצוני

״17חישוקי סגסוגת

●סבכת מנוע קדמית בעיצוב שני להבים עם קצה כרום

LED High Performance headlamps תאורת●

●קו חלון בגימור כסוף

●פגוש אחורי עם גימור ניקל

עיצוב פנימי

●גלגל הגה בחיפוי עור 

●מושבי קומפורט

 ARTICO ריפוד מושבים●

Spiral-look trim elements גימור פנימי●

●רשת אחסון לרגלי מושב הנוסע הקדמי 

●מחזיק כוסות כפול

●לוח שעונים דיגיטלי בגודל ״10.25 

●מנופי העברת הילוכים מההגה

●חבילת תאורה פנימית Light&Sight )תאורת היצף, תאורת קריאה, תאורה בידיות, תאורה לרגליים, תאורת יציאה(

●ספי דלתות קדמיות בכיתוב ״Mercedes-Benz״

●תאורת אווירה בעלת 64 גוונים

אבזור ונוחות

●בקרת אקלים אוטומטית

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

●

●בקרת שיוט עם מגביל מהירות

●חיישן תאורה וחיישן גשם

ידניכיוונון מושב נהג

ידניכיוונון מושב נוסע

●בלם יד אלקטרוני עם פונקציית נוחות

●מצלמת נסיעה לאחור מקורית עם פסי הכוונה דינמיים ושני מצבי תצוגה

Keyless Start - התנעת הרכב ללא מפתח●

●גלגל הגה רב-תפקודי עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב

●שורת מושבים שניה עם קיפול 40:20:40 והזזת מושבים קדימה לטובת הגדלת תא-מטען

DYNAMIC SELECT בורר מצבי נהיגה●

●מראות-צד מתקפלות חשמלית

הרכב  מתחזוקת  הדרך,  מתנאי  גם  מושפעת  בפועל  הדלק  צריכת  המעבדה.  בדיקות  לפי  היצרן  נתוני  **על-פי 
וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה. לא קיים -*באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות. 	 סטנדרט ●	

לא קיים - 	 סטנדרט ●	

מפרט טכני מפרט אבזור

מעוצבת   B-Class מרצדס  מונית   – ושימושית  מרשימה  יוקרתית, 
בקפידה עם מראה דינמי ועדכני. גריל קדמי בעיצוב שני להבים עם 
 LED High Performance עיטור כרום יחד עם יחידות תאורה מתקדמות
יוצרים אפקט הגעה מרשים. המראה היוקרתי מושלם עם חישוקי 

סגסוגת ''17, גימור כסוף לקו החלונות ופגוש אחורי בגימור ניקל.

הנדסת  עם  איכותיים  מחומרים  בנויה  המתקדמת  הנהג  סביבת 
ממשק  ומסך   10.25'' בקוטר  דיגיטלי  מחוונים  לוח  מוקפדת.  אנוש 
ה-MBUX בקוטר זהה יוצרים סביבת עבודה מושלמת עם תפעול קל 
ואינטואיטיבי. מושבי Comfort מפנקים עם ריפודי עור ARTICO, תאורת 
נוסעים  תא  משלימים   Spiral Look פנימי  וגימור  גוונים   64 אווירה 

יוקרתי ואיכותי.

מעוצבת ויוקרתית, 
מבחוץ ומפנים

תא הנוסעים של מרצדס B-Class מרווח, מאובזר ונוח במיוחד. הממדים 
החיצוניים הקומפקטיים מקלים על התמרון בעיר )קוטר סיבוב 11 מטר(, 
ובאותה העת יש מרחב נדיב לנוסעים ולמטענם הודות למרחק סרנים ארוך 
ולתא מטען גדול בנפח 445 ליטרים. מושבי ה-Comfort הקדמיים נוחים 
במיוחד עם עיצוב משופר, תמיכה לרגליים ולגב התחתון ואפשרות כוונון 
לגובה ולזווית המושב. חבילת האבזור הסטנדרטית גדושה בפריטי נוחות 
מפנקים: בקרת אקלים, בקרת שיוט, חיישני תאורה וגשם, בלם-יד חשמלי 
עם פונקציית נוחות, התנעה ללא מפתח, מצלמת נסיעה לאחור עם פסי 

הכוונה ועוד. 

נוחות מפנקת 
ואבזור עשיר

במונית יש חשיבות עליונה לבטיחות, ולמרצדס B-Class חבילת בטיחות 
מצויידת   B-Class-ה מלא.  נפשי  בשקט  לנהוג  לכם  שתאפשר  מקיפה 
בלימה  עם  מלפנים  מרחק  לניטור  אקטיביות  בטיחות  במערכות 
אוטונומית ולשמירה אקטיבית על נתיב הנסיעה. בנוסף, מפרט הבטיחות 
 ,ASR החלקה  ובקרת  יציבות  בקרת   ,DLR יום  תאורת  גם  כולל  שלה 
 Attention Assist, 6 ניטור עירנות נהג ,BAS מערכת עזר לבלימת חירום
כריות אוויר ומערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים. ה-B-Class בטוחה גם 
בעת תמרוני חניה הודות למצלמת נסיעה לאחור עם פסי הכוונה דינמיים 

ולמערכת חיישני חניה היקפית. 

מעטפת מושלמת 
לבטיחות

מנוע  על  מבוססת   B-Class מרצדס  של  המתקדמת  ההנעה  יחידת 
טורבו-דיזל חדיש בנפח 2.0 ליטרים עם הספק של 150 כוחות סוס 
המשודך לתיבת הילוכים כפולת מצמדים 8G-DCT. המנוע חזק, גמיש 
ובעל מומנט גבוה של 32.6 קג״מ בטווח סל״ד רחב לטובת זמינות 
למאה  מאפס  בלבד  שניות   8.3  - מצויינים  הביצועים  גבוהה.  כוח 
קמ״ש ומהירות מרבית של 219 קמ״ש** - ובאותה העת גם צריכת 
 DYNAMIC דלק נמוכה במיוחד. לרשות הנהג עומד בורר מצבי נהיגה

SELECT המאפשר התאמה של מאפייני הנהיגה להעדפותיו. 

דינמית וחסכונית

*מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות 
לגרוע מאחריות הנוהג לנהוג בבטיחות ובזהירות כמתחייב בהתאם 

לכל כללי הנהיגה על פי דין.

בפועל  הדלק  צריכת  המעבדה.  בדיקות  לפי  היצרן  נתוני  **על-פי 
מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה 

אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.


