
ExclusiveExclusive 7 seatsPremiumPremium 7 seatsAMGAMG 7 seatsמפרט אבזור
מראה חיצוני
"20"20"20"20"20"19חישוקי סגסוגת

●●●●●●מדרגות צד מאלומיניום
LED תאורה קדמית קדמית ואחורית בטכנולוגיית●●●●●●

●●●●●●קשתות גג
○○○○○○צבע חיצוני מטאלי
●●●●●●חבילת כרום חיצונית
S.E.S.E.S.E.S.EAMG LineAMG Line.חבילת עיצוב חיצונית

עיצוב פנים
●●●●●●חבילת Expression פנימית
○○○○--חבילת עיצוב AMG פנימית

ARTICOARTICOARTICOARTICOARTICOARTICOריפוד
●●●●●●הגה בחיפוי עור נאפה עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב 

Anthracite open-pore oak woodAnthracite open-pore oak woodAnthracite open-pore oak woodAnthracite open-pore oak woodAnthracite open-pore oak woodAnthracite open-pore oak woodגימור פנימי
64 גוונים64 גוונים64 גוונים64 גוונים64 גוונים64 גווניםתאורת אווירה פנימית

●●●●●●לוח שעונים Widescreen cockpit בגודל 12.3 אינץ'
●●●●--חיפוי ARTICO ללוח השעונים ולדלתות

נוחות ואבזור
●●●●●●גג זכוכית פנורמי נפתח 

●●●●●●חבילת מראות- מראות מתכהות נגד סינוור,חיצוניות עם קיפול חשמלי
●●●●●●עזר סגירה חשמלי (ואקום) לדלתות הרכב
●●●●●●חיישני חניה היקפיים עם סייען חניה אקטיבי
----●●מצלמת נסיעה לאחור עם פסי הכוונה דינמיים

●●●●○○מצלמות היקפיות ° 360
●●●●●●התנעה ללא מפתח 

●●●●●●KEYLESS GO Package - כניסה ויציאה ללא מפתח 
●●●●●●סוכך שמש כפול עם הארכה

-●-●-●בקרת אקלים מפוצלת עם יציאות לשורה 2 
●-●-●-בקרת אקלים 4 אזורים עם שליטה נפרדת בשורה 2

חשמליחשמליחשמליחשמליחשמליחשמליתפעול מושב נהג
חשמליחשמליחשמליחשמליחשמליחשמליתפעול מושב נוסע

נהג ונוסענהג ונוסענהג ונוסענהג ונוסע--חבילת זיכרונות למושב
●●●●--מושבים קדמיים מחוממים 

●●●●●●חלונות אחוריים כהים 
●-●-●-שורת מושבים שניה עם כיוון חשמלי

Easy-Entry שורת מושבים שלישית עם כניסה קלה-●-●-●
●●●●●●EASY-PACK פתיחה וסגירה חשמלית לתא המטען

●●●●●●Hands-free לפתיחת תא המטען עם הרגל
AIRMATIC - מערכת מתלי אוויר--●●●●

DYNAMIC SELECT - בורר מצבי נהיגה●●●●●●
Head up display○○○○○○

שמע ותקשורת
●●●●●●מערכת MBUX עם צג מגע בגודל "12.3 לשליטה ותפעול במערכות הרכב

●●●●●●ניווט מקורי
●●●●●●Touchpad לשליטה במערכות הרכב

------שקע USB לטעינה וחיבור מכשיר סלולרי
 USB C 5 שקעי●●●●●●

Apple CarPlay TM ממשק *●●●●●●
Android Auto TM ממשק *●●●●●●
●●●●○○משטח טעינה אלחוטית

בטיחות ומערכות עזר לנהג
----●●בקרת שיוט ומגביל מהירות אלקטרוני

----●●מערכת התרעה מפני סטייה מנתיב עם פעולה אקטיבית למניעה
----●●מערכת התרעה מפני תאונת צד (שטח-מת) עם Exit function וזיהוי תנועה חוצה

----●●מערכת התרעה על אי-שמירת מרחק בולימה אוטונומית וזיהוי הולכי רגל ודו-גלגלי 
 Driving Assistance package Plus: ● Active Distance Assist DISTRONIC ● Active Steering
 Assist ● Active Braking Assist with Cross-Traffic Function ● Evasive Steering Assist ●
Active Blind Spot Assist ●Active Lane Keeping Assist ● PRE-SAFE® PLUS○○●●●●

●●●●●●חיישני תאורה וגשם
 ASR(Anti Skid Regulation) עם בקרת החלקה ESP מערכת בקרת יציבות אלקטרונית●●●●●●

●●●●●●מערכת  ABS - Anti-lock Brake System  למניעת נעילת הגלגלים בעת בלימה
     BAS - Brake Assist מערכת עזר לבלימה●●●●●●

●●●●●●מערכת ATTENTION ASSIST להתראה על עייפות הנהג
4ETS מערכת בקרת משיכה לשטח●●●●●●

●●●●●●מערכת : PRE-SAFE מערכת חכמה לזיהוי מוקדם של מצבי חירום
●●●●●●מערכת לניטור לחץ אויר בצמיגים

●●●●●●עוגני ISOFIX לכיסא ילדים במושב האחורי
חגורות בטיחות עם קדם מותחנים (מושבים קדמיים ואחוריים חיצוניים) עם פונקציית מיקום 

 PRE-SAFE®●●●●●●
Rear impact warning and protection system○○●●●●

NECK-PRO 2 משענות ראש קדמיות מתכוונות לגובה ולמרחק עם מערכת●●●●●●

●●●●●●6 כריות אוויר וכרית לברכי נהג
Hill Start Assist-ו HOLD בלמים אדפטיביים עם פונקציית●●●●●●

●●●●●●אורות בלימה אדפטיביים (מהבהבים)
●●●●●●הגה ודוושות קורסים בעת תאונה

●●●●●●ערכת עזרה ראשונה

GLE 350 dGLE 450מפרט טכני
מנוע

L6L6תצורה / מס' בוכנות
2,9252,999נפח מנוע                                                                        סמ"ק

5,500-6,100 / 3,400-4,600367 / 272הספק מירבי                                                                   כ"ס / סל"ד
1,600-4,500 / 3,200500,-1,200 / 600מומנט מירבי                                                                   נ"מ  / סל"ד

ביצועים
6.65.7תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש                                                  שניות
230250מהירות מירבית                                                              קמ"ש

תצרוכת דלק: ליטר/100 ק"מ

8.4-9.210.5-12.6עירוני           
5.9-6.66.9-7.6בין עירוני     

7.0-7.58.3-9.4ממוצע         
מערכת הינע

כפולהכפולההנעה
9G-TRONIC9G-TRONICתיבת הילוכים

מערכת מתלים ובלמים
מתלי אווירתלוי רמת גימורמתלים קדמיים ואחוריים

דיסקים מאוורריםדיסקים מאוורריםבלמים קדמיים

דיסקים מאוורריםדיסקים מאוורריםבלמים אחוריים
מידות ומשקולות

2,2352,270משקל עצמי                                      ק"ג
3,0703,000משקל כולל מורשה                           ק"ג
4,9244,924אורך כללי                                        מ"מ
1,7971,979 / 1,772גובה כללי                                        מ"מ
2,1572,157רוחב כללי                                       מ"מ
2,9952,995מרחק סרנים                                    מ"מ
630630נפח תא המטען                               ליטר
12.0212.02קוטר סיבוב                                      מטר

R 20 50 / 275תלוי רמת גימורצמיגים קדמיים
R20 50 / 275תלוי רמת גימורצמיגים אחוריים

8585נפח מיכל דלק                                  ליטר


