
  Recyclen is de laatste fase in de levenscyclus van een voertuig.   Binnen de Europese Unie is er wetgeving opgesteld voor het recyclen van 
voertuigen. In richtlijn 2000/53/EU zijn deze bepalingen opgesteld. Alle Mercedes-Benz modellen worden zo geconstrueerd dat zij zo 
 volledig mogelijk kunnen worden gerecycled. Dit leidt tot een minimale belasting van ons milieu. Daarnaast worden onderdelen verwerkt en 
hergebruikt, verder ontwikkeld en verbeterd. Een directe investering in de toekomst.  

  Inhoud vrijblijvend.   Wijzigingen in specifi caties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze brochure benaderen de werkelijkheid 
zoveel mogelijk. Tevens moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig worden beschouwd. Ze komen overeen met de stand van 
zaken op het moment van redactiesluiting van deze uitgave (04/11). Deze brochure is een internationale uitgave. Derhalve kunnen de 
 afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in België en Nederland geldende standaard- en leverbare uitvoeringen. Hiervoor verwijzen 
wij naar onze laatste prijslijst.   www.mercedes-benz.nl  www.mercedes-benz.be  
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  M-Klasse.  



  On: comfort.
    Off: sleur.  

  De M-Klasse schakelt direct over op comfort zodra u de motor start. Dankzij 
het royale ruimtegevoel en de hoogwaardige materialen hoort comfort er 
 namelijk automatisch bij. Net zoals al die andere extra’s van de M-Klasse. 
Laat de alledaagse sleur gewoon achter u!  





  High: veiligheid.
    Low: hartslag.  

  Wie hoog zit, heeft een goed overzicht. In de nieuwe M-Klasse ervaart u een 
ontspannen, soeverein rijgevoel. Bovendien ’denkt’ de M-Klasse met u mee. 
Of het nu in de stadsjungle is of in zwaar terrein – de M-Klasse is er dankzij 
moderne techniek tegen opgewassen.  





: comfort.
: inspanning.

↑↑





  + vermogen.
    – emissies.  



  De nieuwe M-Klasse imponeert met een krachtig, sportief uiterlijk en een enorme 
trekkracht. Ten opzichte van het milieu is de M-Klasse echter heel bescheiden. 
Dankzij talrijke intelligente maatregelen is de efficiëntie van de M-Klasse 
verbeterd en wordt het verbruik laag gehouden. Bijvoorbeeld bij de ML 250 BlueTEC 
4MATIC met een gecombineerd verbruik van slechts 6 liter per 100 km.  



  De nieuwe M-Klasse   is de som van alle ideeën die Mercedes-Benz in haar geschie-
denis heeft ontwikkeld op veiligheidsgebied. Achter het stuur hebt u daarom alles 
onder controle, ieder ogenblik. Uitgerust met de betreffende optie kan de M-Klasse 
bijvoorbeeld het overige verkeer in de gaten houden, de bundels van de koplampen 
naar behoefte instellen of erop toezien dat u tijdens het rijden wel oplettend genoeg 
blijft. Kortom, geen betere metgezel dan de nieuwe M-Klasse.

    Permanente vierwielaandrijving 4MATIC, ondersteund door het elektronisch  –
 stabiliteitsprogramma ESP  ®   en het elektronisch tractiesysteem 4ETS 
    ATTENTION ASSIST voor herkenning van vermoeidheidsverschijnselen  –
 (standaard)
    Intelligent Light System met adaptieve grootlichtassistent voor de best mogelijke  –
verlichting van het wegdek, leverbaar vanaf tweede kwartaal 2012 (optie)
    Nachtzichtassistent plus, leverbaar vanaf tweede kwartaal 2012 (optie) –
    PRE-SAFE®  -systeem voor preventieve bescherming van de inzittenden –
    Airbags en sidebags voor de bestuurder en voorpassagier, kneebag aan de  –
bestuurderszijde, windowbags voor alle zitplaatsen, optioneel sidebags achter
    Actieve motorkap voor verbeterde bescherming van de overige verkeers- –
deelnemers
    Hoge zitpositie zorgt voor een goed overzicht, waardoor u ontspannen kunt rijden –
    Rijassistentiepakket plus, bestaande uit DISTRONIC PLUS inclusief PRE-SAFE  ®  - –
rem, BAS PLUS, actieve dodehoekassistent en actieve spoorassistent (optie)  

  Permanente soevereiniteit. De M-Klasse.  

  Zo onweerstaanbaar   als de nieuwe M-Klasse eruitziet, zo bescheiden is hij als het 
om het milieu gaat. De BlueEFFICIENCY-maatregelen staan namelijk geheel in het 
teken van duurzaamheid. De sterke motoren overtuigen met lage verbruikswaarden 
en een geringe uitstoot. Diverse maatregelen om de efficiëntie te verbeteren, zoals 
het ECO start-stopsysteem, de brandstofbesparende banden en een grillejaloezie 
zorgen ervoor dat de nieuwe M-Klasse de koploper is van een nieuwe generatie 
ver antwoorde SUV’s.

    Nieuwe vier- en zescilinder-dieselmotorengeneratie (ML 250 BlueTEC 4MATIC  –
en ML 350 BlueTEC 4MATIC)
    Nieuwe V6-motorengeneratie BlueDIRECT met directe brandstofinspuiting –
    Emissieklasse Euro 6 voor BlueTEC-dieselmotoren, Euro 5 voor benzinemotoren –
    Verder verbeterde automatische transmissie 7G-TRONIC PLUS voor optimaal  –
aangepaste toerentallen en een lager brandstofverbruik
    ECO start-stopsysteem en indicatie van het daadwerkelijke brandstofverbruik –
    Energiebesparend geregelde nevenaggregaten, bijvoorbeeld brandstof- en  –
 stuurhulppomp
    Naar behoefte geregelde airconditioningcompressor –
    Brandstofbesparende banden met een lage rolweerstand –
    Geoptimaliseerde aerodynamica inclusief grillejaloezie   –

  Veiligheid.    Milieu.  



  In deze auto   is geen ruimte voor de alledaagse sleur. Wanneer u comfortabel op uw 
stoel zit, kunt u met volle teugen genieten van het avontuur dat M-Klasse heet. 
 Bovendien staat er volop ruimte ter beschikking, die uw multimediasysteem op een 
overweldigende manier weet te benutten. Zo brengt de nieuwe M-Klasse u veilig en 
ontspannen naar plekken die voor andere voertuigen onbereikbaar zijn.

    DIRECT SELECT-keuzehendel en stuurschakelpaddles (standaard voor alle  –
 modellen)
    All-Road Performance: met 4MATIC, als optie bovendien leverbaar met  –
 AIRMATIC-pakket, ACTIVE CURVE SYSTEM of ON&OFFROAD-pakket 
    KEYLESS GO (optie) –
    Laag geluidsniveau –
    Elektrische verstelling van de hoogte en rugleuning van de voorstoelen –
    Memorypakket (optie): volledig elektrische verstelling van de voorstoelen,  –
stuurkolom en buitenspiegels met memoryfunctie, inclusief viervoudig elektrisch 
 verstelbare lendensteun voor de voorstoelen
    Flexibiliteit: bagageruimte van 680 tot 2010 liter, maximaal aanhangwagen- –
gewicht 3500 kg
    COMAND Online multimediasysteem (optie): toegang tot internet, navigatie vanaf  –
harde schijf en kleurendisplay met hoge resolutie
    Klimaatcomfort: standaard automatische airconditioning THERMATIC, optionele  –
automatische airconditioning THERMOTRONIC met afzonderlijk instelbare 
 temperaturen voor de bestuurder, voorpassagier en achterpassagiers
    Achteruitrijcamera (optie) –
    Twee gekoelde bekerhouders (optie) –
    Actieve parkeerassistent met PARKTRONIC (optie)   –

  Sterke karakters   trekken elkaar aan. De nieuwe M-Klasse toont zelfbewust zijn 
elegante, sterke kant. Het karakteristieke design van de nieuwe generatie imponeert 
niet alleen als totaalbeeld maar ook met vele nieuwe details als de expressieve 
voorbumper en de gemodificeerde sideskirts. Zodat uw rijplezier ook in visueel 
opzicht volmaakt is.

    LED-dagrijlicht (standaard voor alle modeluitvoeringen) –
    Treeplanken (optie) –
    Panoramaschuifdak van de voorruit tot de achterzijde (optie) –
    Nieuwe lichtmetalen velgen in verschillende maten en afwerkingen –
    Uitgebreid pallet lakken, interieurkleuren, sierdelen en bekledingen –
    Talrijke individualiseringsmogelijkheden, bijvoorbeeld Mercedes-Benz  –
sportpakket interieur, AMG-sportpakket exterieur en designo exclusiefpakket
    Hoogwaardig interieur met portierbekleding in lederlook ARTICO, houten  –
sierdelen en een met hout en leder bekleed stuurwiel (optie)
    Dashboard en bovenzijde van de portieren bekleed met lederlook ARTICO (optie) –
    Sfeerverlichting met meerdere kleuren (optie)   –

  →   www.mercedes-benz.be  
www.mercedes-benz.nl  

  Comfort/uitrusting.    Design.  



  Bij het als optie leverbare AIRMATIC-pakket past de 
luchtvering AIRMATIC met adaptieve schokdempers 
zich optimaal aan de conditie van het wegdek en de 
rijomstandigheden aan. Op deze manier zorgt het 
systeem ook in het terrein voor meer stabiliteit en voor 
 betere aerodynamica bij hoge snelheden. Daarbij kan 
de bestuurder tussen een comfortabele en een spor-
tieve rijstijl kiezen, en de hoogte van de auto instellen. 
Dankzij de niveauregeling rondom blijft de bodem-
speling constant, ongeacht de mate van belading. Met 
behulp van de standaard Downhill Speed Regulation 
kan bij het bergafwaarts rijden een snelheid worden 
voorgeprogrammeerd. Met het als optie leverbare 
ON&OFFROAD-pakket kan de bestuurder met behulp 
van de bedieningstoetsen op de middenconsole de 
 instellingen voor het voertuigniveau, de verdeelbak 
en het handmatige schakelprogramma kiezen. Met 
 behulp van een draaiwiel kunnen zes verschillende 
 rijprogramma’s worden geselecteerd, waaronder 
 ’Offroad’, ’Sport’ en ’Sneeuw’. Tot slot kan de bestuur-
der met het als optie leverbare COMAND Online 
bij voorbeeld de feitelijke hellingshoek van de auto 
oproepen.  

  AIRMATIC-pakket en ON&OFFROAD-pakket.  



  De nieuwe M-Klasse beschikt standaard over rijcomfort 
en flexibiliteit op het hoogste niveau. De automatische 
airconditioning THERMATIC zorgt steeds voor de juiste 
temperatuur in het interieur. De voorstoelen zijn elek-
trisch verstelbaar. Met DYNAMIC STEERING wordt het 
sturen aanzienlijk comfortabeler. Hetzelfde geldt voor 
het schakelen met behulp van de DIRECT SELECT- 
keuzehendel en de stuurschakelpaddles op het multi-
functionele stuurwiel. Dankzij 4MATIC hebben de 
banden op elke ondergrond een uitstekende tractie, 
terwijl ATTENTION ASSIST de bestuurder kan waar-
schuwen zodra uw concentratie afneemt. Een ander 
pluspunt is het lage geluidsniveau in het interieur. 
De exclusieve elegantie van de nieuwe M-Klasse 
wordt tot slot perfect afgerond door de innovatieve 
LED- achterlichten.  

  Standaarduitrusting.  

  ATTENTION ASSIST waarschuwt de bestuurder door middel van een 

aanduiding in het display en een geluidssignaal.  

  De nieuwe LED-achterlichten zorgen voor een onmiskenbare look.  

  De aluminium sierdelen benadrukken het hoogwaardige interieur.    De 1/3 : 2/3 gedeelde achterbank komt in de praktijk goed van pas.  



  De nachtzichtassistent plus biedt ondersteuning bij het rijden in het donker.    Het Intelligent Light System met bi-xenonkoplampen.   

  Als het om veiligheid en comfort gaat, is de nieuwe 
M -Klasse een absolute koploper. Bijvoorbeeld met het 
als optie leverbare memorypakket, waarmee drie 
 verschillende instellingen voor de voorstoelen, hoofd-
steunen, stuurkolom en buitenspiegels kunnen wor-
den opgeslagen. Het multimediasysteem COMAND 
 Online beschikt over navigatie vanaf harde schijf en 
geoptimaliseerde kaartweergave op een centraal 
17,8-cm kleurendisplay. COMAND Online beschikt nu 
ook over verder uitgebreide offroadfuncties als een 
 geïntegreerde internetbrowser. Dankzij de online-
functies verkrijgt u met een daarvoor geschikte mobiele 
telefoon toegang tot internet en diverse mobiele dien-
sten van Mercedes-Benz. Het rijplezier en de rijveilig-
heid worden nog eens verhoogd met het AIRMATIC-
pakket, het spoorpakket, het ACTIVE CURVE SYSTEM, 
het Intelligent Light System met bi-xenonkoplampen 
en talrijke behulpzame assistentiesystemen als de 
 actieve dodehoekassistent en de actieve parkeer-
assistent met PARKTRONIC. Met behulp van de nacht-
zicht sassistent plus kunnen in het donker personen en 
obstakels vroegtijdig worden herkend. Voor de looks 
van uw nieuwe M-Klasse staan sportpakketten voor 
het  interieur en exterieur ter beschikking.  

  Opties.  

  De sfeerverlichting zorgt voor een aangename atmosfeer in het interieur.    Royaal panoramaschuifdak.  



  Het multimediasysteem COMAND Online met internet.  

  Het AMG-sportpakket exterieur voor een onweerstaanbaar uiterlijk.  

  Met het AMG-sportpakket exterieur wordt uw nieuwe M-Klasse nóg 

sportiever.  

  De actieve dodehoekassistent kan de bestuurder waarschuwen voor 

voertuigen in de dode hoek.   

  Met het sportpakket interieur straalt de nieuwe M-Klasse een en al 

exclusieve sportiviteit uit.  

  Het sportpakket interieur zorgt voor een opwaardering van het interieur met 

een aantal aantrekkelijke extra’s.  



  UNILAKKEN    METALLIC LAKKEN  1  

  1   Optie.      
    2   Lederlook ARTICO.  

  040     Zwart   

  650     Calcietwit  

  775     Iridiumzilver  

  792     Palladiumzilver  

  755     Tenorietgrijs  

  796     Citrienbruin  

  799     Diamantwit metallic BRIGHT  

  359     Tanzanietblauw  

  794     Parelbeige  

  SPECIALE METALLIC LAK  1  

  197     Obsidiaanzwart  

  ZWART    ALPACAGRIJS  

  H09     Essenhout bruin  1    H09     Essenhout bruin  1  

  729     Populierenhout antraciet  1    729     Populierenhout antraciet  1  

  001     Leder ARTICO  2  /stof  

  101  2  |201     Leder  1    108  2  |208     Leder  1  

  731     Wortelnotenhout bruin  1    731     Wortelnotenhout bruin  1  

  734     Eucalyptushout bruin  1    734     Eucalyptushout bruin  1  

  739     Aluminium geborsteld    739     Aluminium geborsteld  

  METALLIC LAKKEN  1  



  AMANDELBEIGE    ZWART/AMANDELBEIGE    ZWART/ALPACAGRIJS     ZWART/TOBACCOBRUIN  

  H09     Essenhout bruin  1    H09     Essenhout bruin  1    H09     Essenhout bruin  1    H09     Essenhout bruin  1  

  729     Populierenhout antraciet  1    729     Populierenhout antraciet  1    729     Populierenhout antraciet  1    729     Populierenhout antraciet  1  

  105  2  |205     Leder  1    258     Leder  1    255     Leder  1    254 Leder  1  

  731     Wortelnotenhout bruin  1    731     Wortelnotenhout bruin  1    731     Wortelnotenhout bruin  1    731     Wortelnotenhout bruin  1  

  734     Eucalyptushout bruin  1    734     Eucalyptushout bruin  1    734     Eucalyptushout bruin  1    734     Eucalyptushout bruin  1  

  739     Aluminium geborsteld    739     Aluminium geborsteld    739     Aluminium geborsteld    739     Aluminium geborsteld  



  De afmetingen zijn gemiddelde waarden in millimeters. Ze gelden voor voertuigen in standaarduitvoering en in onbeladen toestand.  

  Afmetingen.  
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  DIESELMOTOR    BENZINEMOTOR  

  ML 250 BlueTEC     4MATIC    ML 350 BlueTEC     4MATIC    ML 350 4MATIC     BlueEFFICIENCY  

  Aantal cilinders/opstelling  4/R 6/V 6/V

Transmissie 7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS

  Cilinderinhoud (cm  3  )  2143 2987 3498

  Max. vermogen  1   (kW bij t/min)  150/4200 190/3600 225/6500

  Max. koppel  1   (Nm bij t/min)  500/1600–1800 620/1600–2400 370/3500–5250

  Acceleratie 0–100 km/h (sec.)   9,0 7,4 7,6

  Topsnelheid ca. (km/h)   210 224 235

  Brandstofverbruik  2  

gecombineerd     l/100 km 

gecombineerd     km/l   

6,0–6,5

16,7–15,4

6,8–7,4

14,7–13,5

8,5–8,8

11,8–11,4

  CO  2  -emissie  2   (g/km)   158–170 179–194 199–206

  Emissieklasse  Euro 6 Euro 6 Euro 5

Tankinhoud (l)/waarvan reserve ca. 70/11,0 70/11,0 78/10,0

Inhoud bagageruimte (l)

max. achter 2e rij zitplaatsen

max. achter 1e rij zitplaatsen

690

2010

690

2010

690

2010

Draaicirkel (m) 11,80 11,80 11,80

  Leeggewicht  3  /max. totaalgewicht (kg)  2150/2950 2175/2950 2130/2900

  Max. aanhangwagengewicht geremd/ongeremd (kg)  2950/750 3500/750 3500/750

  1    Opgaven volgens richtlijn 80/1269/EU in de huidige versie.     2   De opgegeven waarden werden gemeten volgens richtlijn 80/1268/EU in de huidige versie. De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen.   
  3   Opgaven volgens richtlijn 92/21/EU met aanpassing naar 95/48/EU (rijklaar, brandstoftank voor 90 % gevuld, met bestuurder 68 kg en bagage 7 kg). De waarden wijken af van het Nederlandse kentekenbewijs. Het betreft de standaarduitvoering; opties en accessoires kunnen dit gewicht 

 verhogen, waardoor het betreffende laadvermogen lager wordt. In Nederland zijn de RDW-gewichten 100 kg lager.     

Meer technische gegevens kunt u vinden op onze website   www.mercedes-benz.nl  

  Technische gegevens.  



  Recyclen is de laatste fase in de levenscyclus van een voertuig.   Binnen de Europese Unie is er wetgeving opgesteld voor het recyclen van 
voertuigen. In richtlijn 2000/53/EU zijn deze bepalingen opgesteld. Alle Mercedes-Benz modellen worden zo geconstrueerd dat zij zo 
 volledig mogelijk kunnen worden gerecycled. Dit leidt tot een minimale belasting van ons milieu. Daarnaast worden onderdelen verwerkt en 
hergebruikt, verder ontwikkeld en verbeterd. Een directe investering in de toekomst.  

  Inhoud vrijblijvend.   Wijzigingen in specifi caties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze brochure benaderen de werkelijkheid 
zoveel mogelijk. Tevens moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig worden beschouwd. Ze komen overeen met de stand van 
zaken op het moment van redactiesluiting van deze uitgave (04/11). Deze brochure is een internationale uitgave. Derhalve kunnen de 
 afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in België en Nederland geldende standaard- en leverbare uitvoeringen. Hiervoor verwijzen 
wij naar onze laatste prijslijst.   www.mercedes-benz.nl  www.mercedes-benz.be  
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  M-Klasse.  


