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Julkaistavissa heti 

 

 

 

 

Mercedes-Benz B-sarja 

 

Uudistunut B-sarja on paremmassa iskussa kuin koskaan 
 
 

• Muotoilua ja matkustamoa on päivitetty entistä laad ukkaimmiksi 
• Neljä taloudellista diesel- ja neljä bensiinimootto ria sekä kaasu- ja sähköversiot 
• Hinnat vahvistetaan syksyllä, ja myynti Suomessa al kaa tammikuussa 

 
 
”Oman luokkansa pioneeri on paremmassa iskussa kuin koskaan. B-sarja on täydellinen auto 
kuljettajalleen ja koko perheelle, kun ostaja arvostaa käytännöllisyyttä, mukavuutta ja turvallisuutta, 
mutta ei halua tinkiä myöskään urheilullisuudesta ja dynaamisista ajo-ominaisuuksista”, Mercedes-
Benzin myynti- ja markkinointijohtaja Ola Källenius  sanoo. 
 
Mercedes-Benz lanseerasi B-sarjansa loppuvuonna 2011 – ensimmäisenä mallina uuden 
sukupolven kompaktiautoluokastaan. Sen jälkeen autoja on myyty yli 380 000 kappaletta, ja B-
sarja on vakiinnuttanut asemansa yhtenä perheautoluokan edelläkävijöistä. 
  
 
Tehokkaampaa valoa: saatavilla LED High Performance  -ajovalot  
 
B-sarjan facelift näkyy selvimmin auton keulassa, jonka tunnistaa uudistuneesta puskurista, 
leveästä kaksipuolaisesta etumaskista sekä ajovaloihin integroiduista huomiovaloista. Uutta 
takapuskuria korostaa kromilista, ja kaksiväriset takavalot on toteutettu led-teknologialla. 
Valinnaisvarusteena diesel- ja bensiinikäyttöisiin malleihin saa tehokkaat LED High Performance –
ajovalot, joiden leveä ja päivävalon värinen valokeila parantaa ajoturvallisuutta pimeässä. 
 
B-sarjan matkustamo on aikaisempaa ylellisempi ja ajanmukaisempi. Kojelaudan monitoiminäytön 
koko on kasvanut niin, että vapaasti kelluvan ruudun halkaisija on 20.3 cm. 
Tunnelmavalaistuksessa on valittavan 12 värisävyä valaistuksen ja mielialan mukaan. 
Lisävarusteena valittavissa Keyless Go -käynnistys tai Keyless Go –paketti, joka sisältää myös 
ovien avaimettoman toiminnan. 
 
Aktiivisista turvajärjestelmistä B-sarja tarjoaa vakiovarusteina Collision Prevention Assist Plus –
törmäyksenestoavustimen. Aikaisempaan CPA:n (turvavälivaroitus, törmäysvaroitus ja 
jarruavustin) lisäksi CPA+ pystyy itsenäiseen jarrutustoimintoon. Attention Assist -vireystila-avustin 
toimii 60–200 kilometrin nopeusalueella. Vireystila-avustin näyttää kuljettajan vireystilan tason 
viisivaiheisesti näytöllä.  
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Uutta telematiikkasukupolvea (NTG 5*1) edustaa Mercedes connect me –palvelu, joka yhdistää 
auton ympäristöönsä. Sen yhteydessä käytettävissä on automaattinen hätäkutsu- eli ecall-palvelu.  
Uuden sukupolven telematiikkalaitteet ovat kaikki varustettu Internet –valmiudella. Internetyhteys 
voidaan muodostaa iOS ja Android -käyttöjärjestelmällä varustetuilla puhelimilla. Uuden 
telematiikka sukupolven mukana kaikkiin laitteiseen tulee kaksi USB -porttia, joiden kautta voidaan 
kuunnella musiikkia, ladata puhelinta tai siirtää Applen laitteilla soitin keskusyksikön ruudulle. 
Valitsemalla keskusyksiköksi Garmin MAP PILOT navigointivalmiudella oleva versio, tulee laitteen 
mukana muistikorttipaikka, josta navigointi ottaa karttatietonsa.  
 
 
Moottorit: Tarjolla diesel-, bensiini-, kaasu- ja s ähkökäyttöiset versiot sekä neliveto  
 
B-sarjan moottorivalikoima on ennätyksellisen laaja. Tarjolla on neljä dieselmoottoria (66–130 
kW/90–177 hv) ja neljä bensiinimoottoria (90–155 kW/122–211 hv). Dieseleiden kulutukset 
vaihtelevat 3.6–5 litraan ja bensiinimoottoreiden 5.4–6.6 litraan. Esimerkiksi nelivetoisen B 200 CDI 
4Maticin päästöt ovat pudonneet 130 g/km entisen 150 g/km asemasta (B 220 4Matic). B-sarjassa 
on saatavana kaikkiaan neljä nelivetoista mallia. 
 
 
B-sarjan dieselvaihtoehdot: 
 
Malli  B 160 CDI* B 180 CDI* B 180 CDI 

BE Edition 
B 200 
CDI */*** 

B 220 
CDI **/*** 

Sylinterit  rivi-4 rivi-4 rivi-4 rivi-4 rivi-4 
Iskutilavuus 
cm 3 

1461 1461 1461 2143 2143 

Teho kW/hv/  
rpm 

66/90/ 
2750–4000 

80/109/ 
4000 

80/109/ 
4000 

100/136/ 
3200–4000 
[3400–4400] 

130/177/ 
3600–3800 

Vääntö  
Nm/rpm 

240/ 
1700–2500 

260/ 
1750–2500 

260/ 
1750–2500 

300/ 
1400–3000 

350/ 
1400–3400 

Yhd. kulutus l  4.1 (4.0) 4.1 (4.0) 3.6 4.3 (4.0) 
[5.0] 

4.1 [5.0] 

CO2 g/km  108 (104) 108 (104) 94 111 (104) 
[130] 

107 [130] 

0–100 km/h s  14.0 (14.3) 11.6 (11.9) 11.6 9.9 (9.8) 
[9.8] 

8.3 [8.3] 

Huippunopeus  
km/h 

180 (180) 190 (190) 190 210 (210) 
[207] 

224 [220] 

*7G-DCT-vaihteiston arvot suluissa **7G-DCT-vaihteisto vakiovarusteena ***4Matic-version arvot hakasuluissa 
 
 
B-sarjan bensiinivaihtoehdot: 
 
Malli  B 180 B 180 BE 

Edition**** 
B 200** B 220 

4Matic* 
B 250 */*** 

Sylinterit  rivi-4 rivi-4 rivi-4 rivi-4 rivi-4 
Iskutilavuus 
cm 3 

1595 1595 1595 1991 1991 

Teho kW/hv/  
rpm 

90/122/ 
5000 

90/122/ 
5000 

115/156/ 
5300 

135/184/ 
5500 

155/211/ 
5500 

Vääntö  
Nm/rpm 

200/ 
1250–4000 

200/ 
1250–4000 

250/ 
1250–4000 

300/ 
1200–4000 

350/ 
1200–4000 
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Yhd. kulutus l  5.6 (5.4) 5.2 5.6 (5.4) 6.5 6.1 (6.6) 
CO2 g/km  129 (125) 122 130 (125) 151 141 [154] 
0–100 km/h s  9.3 (9.2) 9.3 8.6 (8.4) 7.5 6.8 [6.7] 
Huippunopeus  
km/h 

200 (200) 190  220 (220) 225 240 [235] 

*7G-DCT-vaihteisto vakiovarusteena **7G-DCT-vaihteiston arvot suluissa ***4Matic-version arvot hakasuluissa 
****Saatavissa maaliskuussa 2015 
 
 
B-sarja tarjoaa myös kaksi vaihtoehtoisia voimanlähteitä hyödyntävää mallia. B 200 Natural Gas 
Drive käyttää maa- ja biokaasua vain 117 g/km päästötasolla. B-sarjan täyssähköisen Electric 
Drive –version päästöt ovat tasan 0 g/km. Mallit hyödyntävät täysimääräisesti B-sarjan 
modulaarista Energy Space –tilaratkaisua: NGD-version 1+2 kaasutankkia sekä 14 litran 
varapolttoainetankki sekä ED-version litiumioniakku on sijoitettu auton alustaan ilman, että sisä- ja 
tavaratiloista on tarvinnut tinkiä. 
 
 
B-sarjan vaihtoehtoiset voimanlähteet: 
 
Malli  B 200 Natural Gas Drive*  B-Class Electric Drive**  
Sylinterit  rivi-4 – 
Iskutilavuus cm 3 1991 – 
Teho kW/hv/rpm  115/156/5000 132/180 
Vääntö Nm/rpm  270/1250–4000 340 
Yhd. kulutus  4.3 kg (4.2 kg) 16.6 kWh/100 km 
Yhdistetty CO 2-päästö g/km  117 (115) 0 
Kiihtyvyys 0 –100 km/h s  9.2 (9.1 7.9 
Huippunopeus km/ h 200 (200) 160 
*7G-DCT-vaihteiston arvot suluissa ** Alustavat suoritusarvot 
 
 
Varustelu: Valittavina Style-, Urban- ja AMG Line - varustetasot 
 
B-sarjaan ovat jatkossa saatavina samat tyyli- ja varustetasot kuin Mercedesin A-sarjaan. Style -
taso korostaa auton ulkonäköä ja miellyttäviä sisätiloja muun muassa kevytmetallivanteilla, 
säleikön hopeanvärisillä puolilla, Vianen-kangasverhoilulla ja 12V virtapistokkeella tavaratilassa. 
Urban -tason ominaispiirteisiin kuuluvat esimerkiksi 5-puolaiset kevytmetallivanteet, 
kaksoispakoputki ja istuinten Artico-tekonahka-kangasverhoilu.  
 
AMG Line  –varustellusta autosta löytyvät ulkoisten AMG-piirteiden lisäksi madallettu jousitus, 
urheilullinen Direct-Steer-ohjaus, 18-tuumaiset AMG-vanteet, nahka- ja mikrokuituverhoillut 
istuimet sekä alaosastaan tasainen monitoimiohjauspyörä. B-sarjaa voi vielä personoida lisää 
Night-, Exclusive- ja AMG Exclusive-varustepaketeilla. 
 
 
B-sarjan tärkeimmät muutokset: 
 

• LED High Performance-valot, lisävarusteena kaukovaloavustin 
• uudet ulko- ja sisävarustepaketit (Style-paketti vakiona kuten A-sarjassa) 
• uuden muotoilulinjan mukainen ohjauspyörä 
• uusi vapaasti kelluva näyttö 
• uusi telematiikkasukupolvi 5*1, Internet-valmius 
• uusi, tehokkaampi B 220 CDI (170 ->177 hv) 
• uudelleen muotoillut helmat edessä ja takana  
• uusia lisävarusteita mm. Keyless Go-toiminto ja tunnelmavalaistus 
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Suomi: Myynti vauhtiin tammikuussa 
 
Uudistunut Mercedes-Benz B-sarja saapuu Suomeen vuodenvaihteessa, ja myynti alkaa 
tammikuussa 2015. Hinnat vahvistetaan syksyn aikana. 
 
 
Tiedotteeseen liittyviä lisätietoja: 
Veho-konsernin media-arkisto, tiedotteet ja pienet kuvat löytyvät osoitteesta 
www.cisionwire.fi/veho-group 
Lisätietoja myös www.veho.fi ja www.mercedes-benz.fi ja http://media.daimler.com/.  
Isot kuvat tehtaan sivuilta http://media.daimler.com/ 
 
 
Lisätietoja: 
Karin Bäcklund, Veho Group Oy Ab, tiedotuspäällikkö, puh. 010 569 2202, karin.backlund@veho.fi 
Teemu Tallqvist, Mercedes-Benz henkilöautoryhmä, tuotepäällikkö, puh. 010-569 2506,  
teemu.tallqvist@veho.fi   


