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מראה חיצוני

19""18"17חישוקי סגסוגת

●●●פגושים בצבע הרכב

●●●מראות צד חשמליות ומחוממות עם מאותתים אינטגרליים

●●●מראות צד עם מנגנון נגד סינוור

●●● מובנית ביחידת התאורהLEDתאורת יום 

●●●LEDתאורה אחורית בטכנולוגיית 

●●●סופיות מפלט גלויות בגימור כרום

●●●"Mercedes-Benz"צלחות בילום קדמיות מחוררות עם קאליפר בלם כסוף וכיתוב 

●--AMGפגושים וחצאיות בעיצוב 

●●●צבע מטאלי בעל שכבה ייחודית למניעת שריטות

עיצוב פנים

ARTICOARTICOARTICOריפוד

--○ריפודי עור

○○-Nappaריפוד עור 

Brown open-pore ash woodBrown open-pore ash woodBrown open-pore ash woodגימור פנימי

●●●הגה עם עיטורי כרום בחיפוי עור

כרוםכרוםכרוםגימור פתחי מיזוג

●●● גוונים64בעלת  (Ambient lighting)תאורת אווירה פנימית 

●●-חיפוי עור ללוח המכוונים

●●●שעון זמן אנלוגי בקונסולה מרכזית

●●●"Mercedes Benz"ספי דלתות מוארים לדלתות הקדמיות בכיתוב 

פתרונות אחסון

●●●תא כפפות מואר וממוזג

●●●כיסי אחסון בגב המושבים הקדמיים

●●●משענת יד קדמית בעלת תא אחסון

●●●מחזיק כוסות קדמי

●●●תא אחסון מתחת לרצפת תא המטען

●●●הכנה לגגון

נוחות

●●●(Sunroof)חלון גג חשמלי 

○○○גג זכוכית פנורמי

●●●תאורת כניסה במראות הצד

--●SPEEDTRONICבקרת שיוט עם מגביל מהירות 

●●●THERMATIC-  אזורים 2בקרת אקלים אוטומטית בעלת 

○○○THERMATRONIC-  אזורים 3בקרת אקלים אוטומטית בעלת 

●●●(היגוי תלוי מהירות)הגה פרמטרי 

●●●(חשמלית)הגה מתכוונן לגובה ולמרחק 

●●●לשליטה במערכות הרכב (Multi-Function)הגה רב תפקודי 

●●●מצלמת רוורס עם פסי הכוונה

○○○360מצלמת 

●●● מגלגל ההגהTouch-controlפקדי שליטה 

●●●Park Assist עם חניה אוטומטית במקביל ובניצב PARKTRONIC- מערכת עזר לחנייה 

●●●PRE-SAFE® ופונקציית Anti-Pinch חלונות חשמל מופעלים בנגיעה עם מנגנון 4

●●●(הפעלת אורות אוטומטית בחשכה)חיישן אורות 

●●●תאורת קריאה לנוסעים מלפנים

●●●תאורת פנים הנדלקת אוטומטית בפתיחת הרכב

●●●מראות איפור קדמיות במגיני השמש

●●●ASSYSTמערכת בקרת טיפולים ממוחשבת 

●●●חיצוניות עם קיפול חשמלי, מראות מתכהות נגד סינוור- חבילת מראות

●●●פתחי מיזוג במושב האחורי

●●● ידיות אחיזה בעלי מנגנון החזרה רכה4

●●●מחשב דרך ומד טמפרטורה חיצונית

●●●מגבים אווירודינמיים

●●○מושבים קדמיים מחוממים

חשמליחשמליחשמליתפעול מושב נהג
חשמליחשמליחשמליתפעול מושב נוסע

●●● זיכרונות3מושב נהג עם 
●●● זיכרונות3מושב נוסע עם 

●●● בקונסולה מרכזית וקונסולה אחורית12Vשקעי 

●●●הנעה ופתיחת דלתות ללא מפתח - Keyless Goמערכת 

EASY-PACKפתיחה וסגירה חשמלית לתא המטען ○●●

●●○"Hands free"פתיחת תא מטען 

●●●נעילת דלתות אוטומטית הניתנת לתכנות

●●●חיישן גשם להפעלת מגבים אוטומטית

●●○DYNAMIC BODY CONTROLמתלים אדפטיביים 

DYMANIC SELECT - לניהול תכונות הרכב●●●

●●●למידע על מערכות הרכב ונתוני הדרך  (בלוח השעונים)צג מידע צבעוני  

○○○(חלון אחורי ודלתות אחוריות)חבילת וילונות 

ECO- Start/Stop●●●



מפרט אבזור

שמע ותקשורת

●●●DVDדיסק קשיח  ונגן , 12.3" לשליטה מלאה במערכות הרכב עם מסך צבעוני COMAND ONLINEמערכת 

●●● לטלפון ניידBluetoothדיבורית 

●●● ®Apple לטלפונים ניידים של Carplayממשק 

●●●Android לטלפונים ניידים Android Autoממשק 

●●●(למכשירים תומכים בלבד) Bluetooth streaming audioממשק 

●●●Touchpadממשק שליטה 

Widescreen cockpit ○●●

●●●ניווט מקורי

●●●USBשני שקעי 

●●●®FrontBassרמקולים בטכנולוגיית 

בטיחות

--●FULL LEDתאורת חזית 

 יחידות 84תאורת פניה ושטיפת פנסים ו ,  עם טווח תאורה דינאמיFull LEDפנסי  -MULTIBEAMמערכת תאורה 

●●○LEDתאורה 

●●●ASR(Anti Skid Regulation)f עם בקרת החלקהESPמערכת בקרת יציבות אלקטרונית 

●●●למניעת נעילת הגלגלים בעת בלימה ABS (Anti-lock Brake System)מערכת

●●●BAS (Brake Assist)מערכת עזר לבלימה

Active Brake Assist - מערכת המסייעת בבלימת חירום●●●

●●●Active Lane keeping assistמערכת סיוע אקטיבית לשמירה על הנתיב 

Blind spot assist●--

●●●מערכת חכמה לזיהוי מוקדם של מצבי חירום: PRE-SAFE®מערכת 

●●● להתראה על עייפות הנהגATTENTION ASSISTמערכת 

Driving Assistance package:DRIVE PILOT, Active Brake Assist with cross-traffic function ,

Evasive Steering Assist, Active Blind Spot Assist, Active Lane Keeping Assist and PRE-

SAFE® PLUS○●●

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

●●●מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים

●●●(חיצוניים) לכיסא ילדים במושב האחוריים I-sizeעוגני 

●●● נקודות עיגון3 חגורות בטיחות בעלות 5

●●●(מושבים קדמיים ואחוריים חיצוניים)חגורות בטיחות עם קדם מותחנים 

●●●( וילונות צד2,  צידיות2,  קדמיות2) כריות אוויר נפתחות בהדרגה בהתאם לעוצמת הפגיעה ברכב 6

●●●כרית לברכי הנהג

PRE-SAFE® sound ●●●

●●●Hill Start Assist- וHOLDבלמים אדפטיביים עם פונקציית 

●●●LEDאור בלם שלישי בטכנולוגיית 

●●●(מהבהבים)אורות בלימה אדפטיביים 

●●●ערכת עזרה ראשונה

מיגון

●●●Elcodeאימובילייזר אלקטרוני כולל שלט רחוק אינפרא אדום 

●●●PRE-SAFE®מפסק פנימי מרים חלונות וחיישן תאונה , נעילה מרכזית עם שלט



E 200E 220 dE 350 dמפרט טכני

מנוע

Twin TurboV6 Turbo בוכנות 4טורי Turbo בוכנות 4טורי בוכנות' מס/ תצורה 

1,9911,9502,987ק"נפח מנוע                                                                        סמ

184/5,500194/3,800258/3,400ד"סל/ ס "הספק מירבי                                                                   כ

300/1,200-4,000400/1,600-2,800620/1,600-2,400ד"סל/ מ  "מומנט מירבי                                                                   נ

ביצועים

7.77.35.9ש                                                  שניות" קמ100- ל0-תאוצה מ

240240250ש"מהירות מירבית                                                              קמ

מ" ק100/ליטר: תצרוכת דלק

7.6-8.04.3-4.76.3-6.6עירוני

4.9-5.33.6-4.14.4-4.9בין עירוני

5.9-6.33.9-4.35.1-5.5ממוצע

מערכת הינע

אחוריתאחוריתאחוריתהנעה

9G-TRONIC9G-TRONIC9G-TRONICתיבת הילוכים

מערכת מתלים ובלמים

AGILITY CONTROLAGILITY CONTROLAGILITY CONTROLמתלים קדמיים ואחוריים

דיסקים מאווררים ומחורציםדיסקים מאוורריםדיסקים מאוורריםבלמים קדמיים

דיסקים מאוורריםדיסקים מאוורריםדיסקים מאוורריםבלמים אחוריים

מידות ומשקולות

1,6051,6801,800ג"משקל עצמי                                                                    ק

2,2452,3202,440ג"משקל כולל מורשה                                                         ק

4,9234,9234,923מ"אורך כללי                                                                      מ

1,4681,4681,474מ"גובה כללי                                                                      מ

1,8521,8521,852מ"רוחב כללי                                                                      מ

2,9392,9392,939מ"מרחק סרנים                                                                   מ

540540540נפח תא המטען                                                               ליטר

11.611.611.6קוטר סיבוב                                                                    מטר

R 17 225/55 R 17 225/55 R 17 225/55 צמיגים קדמיים

R 17225/55 R 17225/55 R 17 225/55צמיגים אחוריים

505050נפח מיכל דלק                                                                ליטר

דגם

E 200בינעירוני7.6-8.0עירוני

E 220 dבינעירוני4.3-4.7עירוני

E 350 dבינעירוני6.3-6.6עירוני

מ" ק100-נתוני צריכת דלק בליטרים ל דרגת זיהום אוירדגם

E 2004.9-5.34בינעירוני7.6-8.0עירוני

E 220 d3.6-4.14בינעירוני4.3-4.7עירוני

E 350 d4.4-4.913בינעירוני6.3-6.6עירוני

נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ


