
מכונית הסלון היוקרתית של מרצדס מספקת רמת נוחות חסרת 
תחרות עם תא נוסעים מרווח, סביבת נהג מתקדמת ושפע של 

אביזרי נוחות מפנקים. ההגה התלת-זרועי מצופה העור כולל 
כפתורי תפעול למערכת השמע ולדיבורית, מושבים קדמיים 

חשמליים עם זכרונות*, וכל הדגמים מצויידים בהתנעה ללא 
מפתח ובמערכת בקרת אקלים מפוצלת.

חוויית נהיגה עוצמתית
מנועי הטווין-טורבו-דיזל המתקדמים של מרצדס מקנים למונית 

ה- E-Class בכל הגרסאות ביצועים מעולים ואיכותיים לצד צריכת 
דלק חסכונית. כל המנועים משודכים לתיבת 9G-TRONIC בעלת 

תשעה יחסי העברה המספקת העברות הילוכים חלקות ומהירות 
וניצול מיטבי של כוח המנוע. לחוויית הנהיגה העוצמתית תורמת 

גם המערכת לברירת מצבי נהיגה DYNAMIC SELECT המאפשרת 
בחירה מבין חמישה מצבי נהיגה ומתאימה את מאפייני הרכב 

לבחירת הנהג. 

נוחות למרחקים ארוכים

* בהתאם לרמת הגימור 

The best or nothing

*התמונות להמחשה בלבד. המידע הנמסר בעלון זה הינו בעל אופי כללי בלבד. 

במפרטים  שינויים  לבצע  הזכות  את  לעצמם  שומרים  והיבואן  מרצדס-בנץ 

הטכניים מכל סיבה שהיא וללא הודעה קודמת. ט.ל.ח
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Forever advancing the standard
דרגת זיהו� אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרי� ל- 100 ק"מ*דג�

  E200 Taxi std.LT-T115      4.26בינעירוני5.4עירוני
E200 Taxi Premium Edition-T1164.26בינעירוני5.4עירוני

E220 Taxi Exclusive Plus-T1274.39בינעירוני5.4עירוני
EC715/2007 *נתוני היצר, עפ"י בדיקת מעבדה. תק

**דרגת זיהו� אוויר מרכב מנועי

זיהו� מזעריזיהו� מירבי 1 3 54 6 7 8 10 11 12 13 14 152 9

**הדרגה מחושבת לפי תקנות   אוויר   נקי  ( גילוי   נתוני זיהו�   אוויר   מרכב   מנועי   בפר
ומת ),  התש
 " ט  2009  

רמת האבזור הבטיחותי תיאור דג�קוד דג�
593-1262E200 Taxi std.LT-T1157
593-1263E200 Taxi Premium Edition-T1168

N/A E220 Taxi Exclusive Plus-T1278

*5842מוקד מכירות
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בטיחות

ESP בקרת יציבות●●●

ABS מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה●●●

Active Lane Keeping Assist מערכת אקטיבית לשמירה על הנתיב●●●

Blind Spot Assist מערכת התראה על רכב בשטח ״מת״●●●

 Active Brake Assist מערכת בלימה אקטיבית
עם התראה על שמירת מרחק

● ● ●

Distronic Plus Light בקרת שיוט אדפטיבית-●●

--●בקרת שיוט ומגביל מהירות אלקטרוני
●●●מצלמת רוורס מקורית

●●●חיישני חגורת בטיחות

●●●זיהוי רכב דו גלגלי

●●●אורות בלימה אדפטיביים

●●●התראת הולכי רגל

●●●חיישני לחץ אויר ב- 4 גלגלים עם הצגה של לחצים על צג המידע

●●●כרית אויר לנהג עם פתיחה דו שלבית בהתאם לעוצמת התאונה

●●●כרית אויר לברכי הנהג

●●●כרית אויר לנוסע עם פתיחה דו שלבית בהתאם לעוצמת התאונה

●●●כריות צד לנהג ולנוסע

●●●כריות אויר וילון להגנה על ראשי הנוסעים

HILL START ASSIST-ו HOLD בלמים אדפטיביים עם פונקציית●●●

●●●חגורות בטיחות עם קדם מותחן )מושבים קדמיים(

גימור פנים
גימור פנים יוקרתי בקונסולה המרכזית ובדלתות -

Brown high-gloss burr walut / Black-piano lacquer-●●

גימור פנים יוקרתי בקונסולה המרכזית ובדלתות -
Aluminium / Black-piano lacquer●--

●●●פתחי מיזוג אויר בגימור כרום

אבזור נוחות

 ● ● ●חבילת מראות

 ● ● ●מראות מתקפלות

 ● ●-חבילת זכרונות לנהג ולנוסע

 ● ● ●מושב אחורי מתקפל עם משענת יד ומחזיק כוסות

 ● ● ●מחזיק כוסות

 ● ● ●חבילת אחסון 

 ● ● ●הכנה למונית

 ● ● ●מנופי העברת הילוכים בהגה

 ● ● ●לוח שעונים עם מחשב דרך צבעוני 7״

 ● ●-וילון חשמלי לחלון אחורי

 ● ● ●בקרת אקלים אוט' 2 אזורים

 ● ●-סגירת תא מטען חשמלית

 ● ● ●מיכל דלק בנפח 66 ליטר

Tirefit ערכת תיקון תקרים● ● ● 

 E200dE220d

מנוע

טורי 4 בוכנותטורי 4 בוכנותתצורה / מס' בוכנות
1,5971,950נפח מנוע )סמ״ק(

הזרקה ישירההזרקה ישירהסוג הזרקה
3,800/1603,800/194הספק מירבי )כ״ס / סל״ד(
1,600-2,600/3601,600-2,800/400מומנט מירבי )נ״מ / סל״ד(

ביצועים

8.47.3תאוצה מ-0 ל-100 קמ״ש )שניות(
226240מהירות מירבית )קמ״ש(

תצרוכת דלק: ליטר/100 ק״מ

5.45.6עירוני
4.24.3בין עירוני

4.74.8ממוצע

מערכת הינע

אחוריתאחוריתהנעה
9G-TRONIC9G-TRONICתיבת הילוכים

מערכת מתלים ובלמים

מתלים עצמאייםמתלים עצמאייםמתלים קדמיים ואחוריים
דיסקים מאוורריםדיסקים מאוורריםבלמים קדמיים
דיסקים מאוורריםדיסקים מאוורריםבלמים אחוריים

מידות ומשקולות

1,7051,715משקל עצמי )ק״ג(
2,3402,350משקל כולל מורשה )ק״ג(

4,9234,923אורך כללי )מ״מ(
1,4681,468גובה כללי )מ״מ(
1,8521,852רוחב כללי )מ״מ(

2,9392,939מרחק סרנים )מ״מ(
540540נפח תא המטען )ליטר(

11.611.6קוטר סיבוב )מטר(
R 17 225/55R 17 225/55צמיגים קדמיים
R 17 225/55R 17 225/55צמיגים אחוריים

6666נפח מיכל דלק )ליטר(
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AGILITY SELECT לחצן●●●

●●●הגה עם ממשק שליטה במערכות הרכב

●●●חיישן גשם

●●●חיישן תאורה

●●●כפתור התנעה ללא מפתח

●●●תא למשקפיים מעל המראה המרכזית

●●●שקע 12V בקונסולה המרכזית

●●●שקע 12V במושב נוסעים אחורי

●●●פתחי מיזוג אויר מאחור

עיצוב חוץ

17״17״17״חישוקי סגסוגת בעיצוב יוקרתי עם 10 צלעות

 ● ● ●גריל קדמי קלאסי עם סמל מרצדס 'מרחף'

 ● ● ●גג שמש

LED High Performance תאורת● ● ● 

עיצוב פנים

 ● ●-שעון אנלוגי בקונסולה מרכזית

 ● ●-חבילת תאורה פנימית

 ● ●-תאורת אווירה פנימית ב 64 גוונים

Hazelnut Brown ריפוד ארטיקו יוקרתי בגוון-● ● 

Macchiato Beige ריפוד ארטיקו יוקרתי בגוון-● ● 

Black ריפוד ארטיקו יוקרתי בגוון● --
-● ●הגה בעיצוב יוקרתי בחיפוי עור

 ● --הגה בעיצוב יוקרתי בשילוב עור ועץ אגוז

 ● ● ●פנלים מוארים בדלתות

שמע
 Audio20 מערכת שמע● ● ● 

BLUETOOTH קישורית● ● ● 

12.3״  12.3״  8.4״מסך מערכת שמע

Mercedes-Benz -ייחודית ל FRONTBASS רמקולים בטכנולוגיית● ● ● 

בטיחות חסרת תחרות
מרצדס E-Class מצויידת במערכות בטיחות מתקדמות על מנת 
לשמור על הנוסעים, על הנהג ועל הרכב. מפרט הבטיחות של 

מונית E-Class כולל מערכות פסיביות ואקטיביות וביניהן מערכת 
בקרת שיוט אקטיבית*, מערכת לניטור מרחק מלפנים עם בלימה 
אוטונומית ומערכת אקטיבית לשמירה על נתיב הנסיעה, מערכת 

PRE-SAFE שמכינה את הרכב למצב של תאורה במידה ויש סכנת 
התנגשות ומצלמת נסיעה לאחור.

 

מפרט טכני

 Exclusive Plus-זמין בדגמי רמת גימור פרימיום ו *

 :E-Class מרצדס
אינטליגנציה בתנועה

מכונית הסלון הטובה בעולם היא גם המונית האידאלית – 
יוקרתית, נוחה, מרווחת ומפוארת עבור הנוסעים, יעילה, בטוחה 
 ואינטואיטיבית לתפעול עבור הנהג. מרצדס E-Class מציעה 
את הטוב ביותר שיש, לנסיעה נוחה במיוחד ולנהיגה בטוחה.

עיצוב
העיצוב הקלאסי והזורם של מרצדס E-Class משדר אלגנטיות, 
יוקרה ודינמיות. הגריל מצופה הכרום, חישוקי הסגסוגת הקלה 

בקוטר ''17 והסמל המרחף מעל מכסה המנוע.  

היושב מאחורי ההגה יעריך את סביבת הנהג המתקדמת 
 והיוקרתית עם צג צבעוני ''5.5 במרכז לוח המחוונים, 

מסך מגע מרכזי )''8 או ''12.3( והגימור האיכותי הכולל חומרים 
 משובחים כמו אלומיניום, כרום ועץ אגוז*. 

הנוסעים יהנו ממרחב נדיב במיוחד, ויש גם שפע של מקום 
לתיקים ולמזוודות בתא המטען הענק בעל נפח של 540 ליטרים.

מונית זה רק מרצדס.

 

* בהתאם לרמת הגימור 


