
S-Klasse Limousine



Beleef de nieuwe S-Klasse in HD-fascinatie. Met de Mercedes-Benz catalogus app voor de iPad®  

en het digitale instructieboekje ʼMercedes-Benz Guidesʼ voor de iPhone®. Beide apps bevatten veel 

filmpjes en uitgebreide informatie. Ze zijn gratis te downloaden in de iTunes Store®.

Feel Intelligent Drive.

Wat kunnen we iemand geven die alles al gedaan heeft? Wat kan iemand nog verrassen 

die alles al gezien heeft? Hoe verleid je iemand die gewend is zelf het heft in handen te 

nemen? Met aandacht. Met respect. Met waardering. In een tot nu toe ongekende mate. 

Geniet van de nieuwe S-Klasse. 



De afbeeldingen en omschrijvingen kunnen afwijken van de in België en Nederland geldende 
standaard- en leverbare uitvoeringen.

1  De bestuurder blijft altijd verantwoordelijk voor de controle over zijn auto. De zelfparkeerfunctie 
(remote parkeerassistent) is niet in alle landen toegelaten.

Fascinatie.

02 | Mercedes-Benz S 500

Selenietgrijs metallic

Uitrustingslijn AMG Line, tienspaaks lichtmetalen AMG- 

velgen, exclusiefpakket, panoramaschuifdak, bekleding 

nappaleder Exclusief magmagrijs/espressobruin, sierdelen 

designo openporig essenhout bruin

08 | Mercedes-Benz S 600

designo mokkazwart metallic

Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen, exclusiefpakket, 

panoramaschuifdak, First Class achtercompartiment,  

individueel entertainment achter, bekleding nappaleder 

Exclusief mahoniebruin/zijdebeige, sierdelen wortel-

notenhout bruin glanzend

58 | Mercedes-AMG S 63 4MATIC+

designo diamantwit bright

Kruisspaaks gesmede AMG-velgen, bekleding in 

AMG-nappaleder Exclusief porselein/zwart, sierdelen 

AMG-carbon/pianolak zwart

66 | Mercedes-AMG S 65

Antracietblauw metallic

Multispaaks gesmede AMG-velgen, bekleding AMG- 

nappaleder Exclusief mahoniebruin/zijdebeige, sierdelen 

designo openporig essenhout bruin

76 | Mercedes-Maybach S 650

Robijnzwart metallic

Maybach tiengaats gesmede velgen, bekleding designo 

semi-anilineleder Exclusief zijdebeige/satijnrood  

pearl, sierdelen designo pianolak flowing lines zwart
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Krijgt heel veel aandacht.  
Maar geeft nog veel meer terug.
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Hoeft niemand iets te bewijzen.
Behalve zichzelf.

Bijvoorbeeld dat je met grondstoffen niet bewust genoeg kan omgaan. Dat de top van 

verfijning nog lang niet bereikt is. Dat zuinigheid en weelde elkaar niet uitsluiten maar 

juist perfect aanvullen. Het bewijs daarvoor wordt geleverd door de nieuwe S-Klasse 

met een nieuw ontwikkelde motorengeneratie. Met de intelligentste assistentiesystemen 

van zijn klasse. Met resultaten die alle zintuigen prikkelen.
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In luxe onthaasten.
Er zijn veel technologieën die ons leven sneller maken. Met de nieuwe S-Klasse presenteren 

we echter een uitrusting waarbij de wereld even stil lijkt te staan. Het ENERGIZING-comfort-

programma is namelijk een intelligente combinatie en activering van kleuren, geluiden,  

verlichting, geuren en zelfs stoelmassage. Het zijn immers de kleine dingen die energie  

geven of juist ontspannen. Zodat u weer als herboren kunt presteren.
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Hoe kun je hier rustig onder blijven?
Vraagt u zich dat ook af? Er is geen andere luxe Limousine die zo onovertroffen de  

gulden middenweg weet te treffen tussen stijl en status. De verfijnde belijning en  

markante details zorgen ervoor dat de nieuwe S-Klasse aanwezig is zonder opdringerig 

te worden. 
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Stijl is ook dat wat je niet kunt zien. Wanneer de bediening van uw auto een zintuiglijke 

beleving wordt. Wanneer elementen in de ruimte lijken te zweven. Wanneer alles  

u opeens moeiteloos en intuïtief afgaat. Dát is wat het digitale tijdperk ons oplevert. 

Dát is de ware luxe van de nieuwe S-klasse. 

Gemak dient de mens.



Laten zien wie je bent. Niet wat je hebt.
Aanwezigheid en prestige zijn de nieuwe S-Klasse letterlijk op het gezicht geschreven. In de 

schijnwerpers staan hierbij de MULTIBEAM LED-koplampen (optie). In totaal 84 leds  

verlichten de weg uitermate helder dankzij de precies berekende spreiding. Een exclusief 

lichtdesign laat ook in het donker de unieke verschijning die de S-Klasse is tot zijn recht 

komen.
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Wie hierin plaats neemt,  
heeft al veel bereikt. Maar is 
vooral nog veel van plan.

De inzittenden zullen frisser en relaxter uitstappen dan ze zijn ingestapt. Dát is het 

unieke comfortniveau van een S-Klasse. De veelvoudig verstelbare multicontour-

stoelen zitten perfect en verwennen de inzittenden. Zes massageprogrammaʼs, 

verwarmbare armsteunen en een eigen koelvak – alles is mogelijk en alles is op 

uw wensen afgestemd.
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Er zijn mensen die met hun uitstraling een hele ruimte vullen. En er is 

een Limousine die met zijn soevereiniteit een hele klasse de weg wijst.

Nog altijd de meest waardevolle  
eigenschap: charisma.
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Onze wereld in uw handen.

www.mercedes.me – hier draait alles alleen om u. Ontdek een wereld van services, noviteiten en 

aanbiedingen, die uw leven op fascinerende wijze zullen verrijken en vergemakkelijken. Gewoon vanuit 

uw stoel. Digitaal. Zo wordt onze wereld uw wereld.
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Al onze connectiviteits- en mobiliteitsservices en vele andere aanbiedingen – bij elkaar op één  

plaats. Alleen voor u. Dát is Mercedes me. Meld u vandaag nog gratis aan en maak de wereld van 

 Mercedes-Benz tot de uwe: thuis op uw pc of laptop en onderweg met uw tablet, smartphone of 

 smartwatch. Omdat uw leven voortdurend verandert, ontwikkelen wij ook onze services voortdurend 

verder. Stap in: www.mercedes.me/welcome

Wilt u zich niet alleen online laten inspireren? Dan kunt u overal ter wereld de Mercedes me Stores 

 bezoeken, bijvoorbeeld in Beijing, Moskou en Hamburg.

Uw connected leven kan zo fascinerend eenvoudig zijn.
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1 Afhankelijk van de beschikbaarheid in de markt.

Mercedes me connect verbindt u met uw auto – en  

uw auto met de wereld. Onderweg hebt u de beschikking 

over uiteenlopende, comfortabele services die u meer 

 veiligheid, meer connectiviteit en – niet te vergeten – meer 

rijplezier bieden. Het geeft u een goed gevoel om ook 

 onderweg altijd verbonden te zijn! Onder Mercedes me 

connect vallen standaardservices, waarmee wij u bij  

pech of bij een ongeval ondersteuning bieden, Remote 

Online-services waarmee u voertuiginstellingen op uw 

smartphone kunt regelen, en nog veel meer.

Mercedes me inspire is uw toegang tot een fascinerende 

merkbeleving en een inspirerende dialoog. Om ervoor te 

zorgen dat we altijd de beste oplossingen kunnen bieden, 

delen we onze ideeën met u en willen we graag weten  

wat uw wensen zijn. Hiervoor vindt u bijvoorbeeld onze 

community en ook aanbiedingen en belevenissen op  

het gebied van events, reizen en lifestyle, die verder gaan 

dan de klassieke voertuigthema’s.

Mercedes me move biedt toegang tot intelligente mobi-

liteitsoplossingen. car2go is niet alleen pionier maar ook 

wereldwijd marktleider op het gebied van free-floating 

carsharing. In de mobiliteits-app moovel zijn de services 

van verschillende mobiliteitsaanbieders gebundeld, zodat  

u altijd optimaal van A naar B onderweg bent. En met de 

mytaxi-app kunt u een taxi bestellen, zien wanneer de taxi 

er is en op eenvoudige wijze betalen. Bij Mercedes-Benz 

Rent vindt u auto’s voor alle gelegenheden, die u voor kor-

tere of langere tijd bij de dichtstbijzijnde Mercedes-Benz 

dealer kunt huren. Via Blacklane kunt u een limousine  

met chauffeur boeken en met FlixBus kunt u zich op goed-

kope, comfortabele en milieuvriendelijke wijze in onze 

touringcars laten vervoeren.

Mercedes me assist biedt u de mogelijkheid snel en  

eenvoudig online een onderhoudsafspraak te maken  

bij de Mercedes-Benz dealer. Het servicebericht geeft weer 

welk onderhoud er aan uw auto is uitgevoerd. Het onder-

houdsbericht is al één dag na een onderhoudsbeurt online 

beschikbaar. Naast het actuele onderhoudsbericht kunt  

u ook de volledige onderhoudsgeschiedenis en de onder-

houdsintervallen van uw auto bekijken en afdrukken.

Mercedes me finance biedt u diverse lease- en finan-

cieringsmogelijkheden voor de auto van uw dromen. 

 Mercedes-Benz Financial Services helpt u graag bij uw 

keuze voor de optimale lease- of financieringsoplossing  

en de verzekering die het beste bij u past. Met onze lease-

producten rijdt u altijd in de nieuwste modellen en geniet  

u van maximale flexibiliteit. U betaalt namelijk niet voor 

de aanschaf maar voor het gebruik en profiteert zo van 

aantrekkelijke maandelijkse tarieven. Met onze financie-

ringsmogelijkheden betaalt u uw nieuwe Mercedes-Benz 

op de manier die bij uw persoonlijke financiële planning 

past. Hierbij worden de aanbetaling en de contractduur,  

en dus de maandelijkse kosten, samen met u bepaald. 

Daarnaast beschermen onze individuele verzekeringen 

niet alleen uw auto, maar sparen ook uw portemonnee. 

Verzekeringsclaims kunt u zelfs heel gemakkelijk online 

indienen.1



22

Onze service past perfect bij uw Mercedes-Benz.

U krijgt meer dan een auto. U krijgt iets onbetaalbaars, namelijk Mercedes-Benz als exclusieve partner. Voor u betekent 

dit zekerheid en onafhankelijkheid, zodat u zich nergens zorgen over hoeft te maken. Met andere woorden: het goede 

gevoel een Mercedes-Benz te rijden.

1  Conform de voorwaarden van de Mercedes-Benz servicecontracten. Mobilo kan na elke onderhoudsbeurt bij een Mercedes-Benz dealer worden vernieuwd tot maximaal dertig jaar. 2 Vanuit het 
 buitenland kunnen roamingkosten door uw provider in rekening worden gebracht.

Het beste voor uw Mercedes-Benz. Niemand kent uw auto 

beter dan onze ervaren specialisten in de Mercedes-Benz 

werkplaatsen. Het uitgebreide serviceaanbod en de hoge 

kwaliteit zorgen ervoor dat uw auto in topconditie blijft. 

Daarom vertrouwen wij op beproefde Mercedes-Benz origi-

nele onderdelen en speciaal gereedschap.

Het beste voor u. Met de Mercedes-Benz servicecontrac-

ten gaat u zorgeloos op weg. Hiermee weet u altijd welke 

onderhoudswerkzaamheden er binnenkort en op de lange 

termijn gepland zijn. En dankzij de vaste maandelijkse 

kosten weet u precies waar u aan toe bent. Bovendien 

bent u optimaal tegen extra werkplaatskosten gedekt. 

m KOM MEER TE WETEN

Meer informatie over Mercedes-Benz servicecontracten vindt u op 

www.mercedes-benz.nl of bij uw Mercedes-Benz dealer. Uw 

 Mercedes-Benz dealer stelt graag een persoonlijke offerte voor u op.

Het beste voor uw mobiliteit. Met Mercedes-Benz Mobilo1 

wordt u in heel Europa snel en vakkundig geholpen bij 

pech onderweg, een ongeval, een klein probleem of vanda-

lisme. Hiermee hebt u recht op pechhulp, een vervangend 

voertuig, wegslepen of een hotelovernachting. De mobiliteits-

garantie is twee jaar vanaf de eerste kentekenregistratie 

geldig en kan steeds worden vernieuwd tot maximaal dertig 

jaar. Wanneer u hulp nodig hebt, bereikt u ons in heel 

 Europa op het gratis telefoonnummer 00800 1 777 77772.
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Wat zou de autosport zijn zonder Mercedes-Benz?

Het eerste voertuig dat een autorace won, werd aangedreven door een Daimler-motor. De eerste 

Mercedes was een racewagen: de legendarische ’Zilverpijl’ – een legende. Onze betrokkenheid bij 

sportevenementen kent een lange traditie. Autosport is onlosmakelijk verbonden met ons merk  

en alle voertuigen waarop een ster prijkt. Beleef onze unieke geschiedenis als de dag van gisteren 

in het Mercedes-Benz Museum in Stuttgart. 

m LEES MEER

In het Mercedes-Benz Museum in Stuttgart vindt u meer dan 

130 jaar legendarische automobielgeschiedenis op één 

 enkele plek. Op een totale oppervlakte van 16 500 m2 worden 

meer dan 1500 stukken tentoongesteld, waaronder unieke 

stukken als de oudste nog behouden Mercedes uit 1902 en 

de legendarische ’vleugeldeur’. Meer informatie vindt u op: 

www.mercedes-benz.com/museum

www.facebook.com/mercedesbenzmuseum

www.instagram.com/mercedesbenzmuseum

www.twitter.com/mb_museum

www.google.com/+mercedesbenzmuseum

www.youtube.com/mercedesbenzmuseum
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m LEES MEER

Beleef de fascinerende Formule 1 multimediaal op:

www.facebook.com/MercedesAMGF1

www.twitter.com/MercedesAMGF1

www.youtube.com/MercedesAMGF1

www.google.com/+MercedesAMGF1

www.instagram.com/MercedesAMGF1

www.MercedesAMGF1.com

www.mercedes-benz.com/motorsport

Wat zou Mercedes-Benz zijn zonder de autosport?

Mercedes-AMG F1 W08 EQ Power+, seizoen 2017.

Op 3 juni 1934 werd de mythe van de ’Zilverpijlen’ geboren tijdens de ’Internationale Eifelrennen’ 

op de Nürburgring. De roemrijke traditie is nu levendiger dan ooit: in 2016 veroverde het team voor 

de derde keer op rij met het historische aantal van 19 uit 21 gewonnen Grote Prijzen de wereldtitel  

bij zowel de coureurs als de constructeurs. In een spectaculaire finale in de woestijnstad Abu Dhabi 

stelde Nico Rosberg in zijn Mercedes-Benz F1 W07 Hybrid zijn eerste wereldkampioenschap veilig. 

Maar niet alleen op het circuit was het team succesvol: elke afgelegde meter droeg bij aan de ontwik-

keling van onder meer lichtgewichtmaterialen en hybridetechnologie voor de serieproductie.
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Hoe gaat het met u?
Is u dat ooit eerder gevraagd door een auto? Het is een belangrijke 

vraag, aangezien uw gemoedstoestand een belangrijke veiligheidsfactor 

is. Daarom draagt de nieuwe S-Klasse actief zorg voor het lichamelijk  

en geestelijk welzijn van de inzittenden. Sinds 1972 staat elke S-Klasse 

voor uitstekend comfort. Nu komt daar echter ook een heel nieuwe  

interpretatie van kwaliteit bij.
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De eerste auto die úw  
accu oplaadt. 

Een bepaalde kleur, geluid, licht of geur – een paar lichte impulsen zijn al 

genoeg om uw stemming te veranderen. Dergelijke impulsen worden in  

de nieuwe S-Klasse met een druk op de knop intelligent gecombineerd en 

geactiveerd. Naar behoefte kunt u energie tanken of juist ontspannen.  

Zodat u weer als herboren kunt presteren. Wij noemen dat het ENERGIZING- 

comfortprogramma, een aanzienlijke plus op het gebied van rijveiligheid.
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Innovaties die hun ogen  
overal hebben.

Het rijassistentiepakket (optie) ondersteunt de bestuurder met behulp van de 

actieve stuurassistent inclusief actieve rijbaanwisselassistent1 en actieve  

remassistent. De routegebaseerde snelheidsaanpassing1 regelt de snelheid 

van de auto in bochten, op rotondes, kruispunten, bij tolstations en bij het  

afslaan, mits de actieve afstandsassistent DISTRONIC geactiveerd is. Daarnaast 

verlaagt de actieve snelheidslimietassistent de snelheid aan de hand van  

herkende verkeersborden. 

1 Alleen beschikbaar in bepaalde landen.
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Als eerste autofabrikant ter wereld heeft Mercedes-Benz een integraal veiligheids-

concept ontwikkeld: Met als doel veilig te rijden, optimaal op gevaren te reageren, 

 ongevallen te vermijden en de gevolgen van een ongeval te beperken. Niet alleen voor de 

inzittenden van een Mercedes-Benz, maar ook voor alle overige verkeersdeelnemers. 

Tot dit integrale veiligheidsconcept behoort Mercedes-Benz Intelligent Drive. Het maakt 

uw Mercedes-Benz tot een van de intelligentste auto’s ter wereld, en tot een ’mee-

denkende partner’. De assistentiesystemen van Mercedes-Benz Intelligent Drive kunnen 

gevaren herkennen, tijdig waarschuwen en bij noodgevallen zelfs autonoom ingrijpen, 

bijvoorbeeld door remmanoeuvres. Daardoor kunnen ongevallen worden vermeden of 

kan de ernst ervan worden verminderd. Om de inzittenden bij gevaar optimaal te 

 beschermen, worden extra beschermingsmaatregelen, zoals PRE-SAFE®, al naargelang 

het model preventief geactiveerd.

Al veel Mercedes-Benz modellen bieden als optie een rijassistentiepakket. Tot de belang-

rijkste functies behoort gedeeltelijk geautomatiseerd rijden op snelwegen, provinciale 

wegen en in het stadsverkeer. Daarnaast biedt het rijassistentiepakket ondersteuning 

bij het wisselen van rijbaan op meerbaanswegen, bijvoorbeeld bij het inhalen. Dat 

 ontlast de bestuurder, want hij hoeft tijdens het rijden niet te remmen of gas te geven. 

Ook bij het sturen wordt hij ondersteund, zelfs in bochten.

Veiligheid, comfort en gemak voor de bestuurder vulden elkaar nog nooit zo goed aan. 

Dit intelligente en geavanceerde samenspel van sensoren en veiligheids- en assistentie-

systemen vormt een mijlpaal op weg naar autonoom rijden zonder ongevallen. En een 

fascinerende nieuwe ervaring.

Mercedes-Benz Intelligent Drive: leidt de weg  
naar autonoom rijden zonder ongevallen.
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m LEES MEER 

Alle informatie over Mercedes-Benz Intelligent Drive vindt  

u op www.mercedes-benz-intelligent-drive.com
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Zo ver vooruit denkt alleen 
een S-Klasse.

De MULTIBEAM LED-koplampen (optie) zorgen ervoor dat 

het rijlicht extreem snel en precies aan de verkeerssituatie 

wordt aangepast. Dankzij 84 individueel regelbare leds kan 

het licht heel nauwkeurig worden aangestuurd en inge-

schakeld. In totaal vier regeleenheden berekenen honderd 

keer per seconde het ideale lichtbeeld, waarbij gebruik 

wordt gemaakt van een achter de voorruit aangebrachte 

camera.

Als er geen andere weggebruiker wordt herkend, het  

wegverloop recht is en de rijsnelheid meer dan 40 km/h 

bedraagt, wordt het extra grootlicht ULTRA RANGE- 

grootlicht automatisch ingeschakeld. Hiermee wordt de 

maximaal toegestane lichtopbrengst bereikt, waardoor de 

helderheid van het grootlicht pas op een afstand van meer 

dan 650 meter onder de referentiewaarde van 1 lux komt. 

Zodra het systeem registreert dat er op een snelweg wordt 

gereden, wordt het grootlicht optimaal afgesteld op de  

rijsituatie. Het grootlicht voor snelwegen vermindert gevaar 

voor verblinding van tegenliggers en zorgt ervoor dat de 

aandacht van de vrachtwagenchauffeur op de eigen rijstrook 

blijft. De afslagverlichting met kruispuntfunctie activeert 

in combinatie met COMAND Online de afslagverlichting al 

voordat een rotonde wordt opgereden. 
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MEER LICHT EN ZICHT

De standaard high-performance led-koplampen zorgen niet alleen voor 

meer veiligheid ʼs nachts maar ook voor een unieke, markante uitstraling. 

Dankzij de led-techniek wordt de weg beter verlicht dan met conventionele 

koplampen – bij een tegelijkertijd lager energieverbruik.

Met de adaptieve grootlichtassistent plus als onderdeel van de MULTIBEAM 

LED-koplampen (optie), kan permanent met ingeschakeld grootlicht worden 

gereden zonder de overige weggebruikers te verblinden. Op deze manier  

beschikt de bestuurder steeds over de grootst mogelijke reikwijdte van  

de koplampen. Deze functie is actief vanaf 30 km/h op onverlichte wegen.

Meer dan een aardig gebaar: bij het ver- en ontgrendelen 

wordt de bestuurder door de welcome-verlichting voor het 

exterieur begroet met een opvallend lichtschouwspel van 

de koplampen en achterlichten.

Het design van de achterzijde laat zelfbewust zien hoeveel 

kracht en dynamiek er in de nieuwe S-Klasse schuilen. De 

nieuwe achterlichten in kristallook schitteren als juwelen, 

de drie horizontale lichtstroken vormen een markant  

designkenmerk. Een functie waarbij de remlichten al naar-

gelang de rijtoestand en helderheid van de omgeving met 

verschillende intensiteit gaan branden, verhoogt bovendien 

de rijveiligheid, ook voor het achteropkomend verkeer.

De achterlichten zorgen zowel ʼs nachts als overdag voor een 

karakteristiek design. Verdere voordelen van led-techniek 

zijn onder andere een betere zichtbaarheid in het verkeer, 

een aanzienlijk langere levensduur en een lager stroom-

verbruik dan bij gloeilampen. De lichtsterkte van de rich-

tingaanwijzers en remlichten varieert al naargelang het 

omgevingslicht en de snelheid.
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Recordwaarden van 5,1 l/100 km tot 1000 Nm.

Alles wat vandaag de dag in de motorenbouw state-of- 

the-art is, is terug te vinden in het omvangrijke motoren-

programma van de S-Klasse. Zes, acht of twaalf cilinders. 

Benzine of diesel. Een dergelijke diversiteit is uniek in het 

luxesegment.

Een highlight vormt de nieuwe elektrische zescilinder 

benzinemotor in twee vermogensklassen. Met de geïnte-

greerde startdynamo tussen motor en aandrijving (EQ 

Boost) kan nagenoeg geruisloos worden gestart, ook bij het 

ʼzeilenʼ in het rijprogramma ECO wordt de verbrandings-

motor uitgeschakeld. Extra koppel en een boostfunctie voor 

een temperamentvolle response verhogen bovendien  

de rijdynamiek.

Nog zuiniger is de eveneens nieuw ontwikkelde zescilinder 

dieselmotor met een maximumkoppel van 700 Nm. Een 

uiterst moderne nabehandeling voor stikstofoxiden reinigt 

de uitlaatgassen efficiënter dan ooit. 

HET MOTORENPROGRAMMA

Benzine

S 450 met 270 kW + 16 kW EQ-Boost (367 pk + 22 pk) vermogen 

en 500 Nm koppel

S 450 4MATIC met 270 kW + 16 kW EQ-Boost (367 pk + 22 pk) 

vermogen en 500 Nm koppel

S 500 met 320 kW + 16 kW EQ-Boost (435 pk + 22 pk) vermogen 

en 520 Nm koppel

S 560 met 345 kW (469 pk) vermogen en 700 Nm koppel

S 560 4MATIC met 345 kW (469 pk) vermogen en 700 Nm koppel

S 600 met 390 kW (530 pk) vermogen en 830 Nm koppel

Mercedes-Maybach S 560 met 345 kW (630 pk) vermogen  

en 700 Nm koppel

Mercedes-Maybach S 560 4MATIC met 345 kW (469 pk) 

 vermogen en 700 Nm koppel

Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ met 450 kW (612 pk) vermogen 

en 900 Nm koppel

Mercedes-AMG S 65 met 463 kW (630 pk) vermogen  

en 1000 Nm koppel

Diesel

S 350 d met 210 kW (286 pk) vermogen en 600 Nm koppel

S 350 d 4MATIC met 210 kW (286 pk) vermogen en 600 Nm koppel

S 400 d met 250 kW (340 pk) vermogen en 700 Nm koppel

S 400 d 4MATIC met 250 kW (340 pk) vermogen en 700 Nm koppel.

De nieuwe V8-topmotor stamt direct af van de krachtige 

aandrijving in de Mercedes-AMG GT. Hierdoor biedt de 

S-Klasse rijprestaties die aan die van supersportwagens 

kunnen tippen. Aangevuld met de typische souplesse van 

een S-Klasse, ontstaat zo een unieke, fascinerende combi-

natie. Een geïntegreerde cilinderuitschakeling zorgt  

bovendien voor verbluffende verbruikswaarden: in het lage 

toerentalbereik worden vier van de acht cilinders volledig 

ongemerkt uitgeschakeld.

De beste onder de motoren is nog steeds de V12. En daarom 

krijgt hij in de nieuwe S-Klasse een ereplaats: namelijk  

als speciaal uitgeruste S 600 zoals de Mercedes-Maybach 

S 650. Lees meer op pagina 54 en 76–83.

Voor de leverbare motorvarianten en uitvoeringen verwijzen wij u naar de 
geldende prijslijst.



37



38

Met innovatiekracht dwarskrachten tegengaan.

Het MAGIC BODY CONTROL-onderstel met curve  

tilting function, standaard bij de S 600 en  

Mercedes-Maybach S 650 en als optie leverbaar voor de 

S 560 en de Mercedes-Maybach S 560, is al op oneffen-

heden in het wegdek voorbereid nog voordat u eroverheen 

rijdt. Hiervoor combineert MAGIC BODY CONTROL de  

actieve vering van het onderstel met de continu verstelbare 

demping en ROAD SURFACE SCAN. De laatste zorgt er 

met behulp van een stereocamera voor dat de demping 

vroegtijdig op het wegdek wordt ingesteld en het wiel via 

het actieve hydraulische systeem wordt belast of ontlast. De 

curve tilting function zorgt ervoor dat de carrosserie in 

bochten niet meer dan 2,65 graden naar binnen overhelt. 

Op deze manier worden de dwarskrachten aanzienlijk  

verminderd, wat met name het rijplezier op provinciale 

wegen verhoogt.

STANDAARD ONDERSTELSYSTEMEN

Het luchtveringssysteem AIRMATIC zorgt in combinatie met een 

traploze dempingsregeling voor een hoog afrolcomfort en een 

hoge rijdynamiek. Hierbij wordt de demping van elk afzonderlijk 

wiel aan de rijsituatie aangepast. Ook kan het niveau van de  

demping naar wens comfortabel of sportief worden ingesteld.

Het comfort van een snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging 

wordt door de DIRECT STEERING aangevuld met een variabele 

overbrenging die afhankelijk is van de stuurhoek. Het systeem 

zorgt er bijvoorbeeld op bochtige trajecten voor dat er dynamischer 

wordt gereageerd en draagt bovendien bij aan een optimale 

rechtuitstabiliteit.

Met de DYNAMIC SELECT kan met een vingertop worden gekozen 

voor een comfortabele, sportieve, efficiënte of individuele rijstijl. 

Afhankelijk van het gekozen rijprogramma worden parameters zoals 

de karakteristiek van motor, transmissie, onderstel, besturing of 

ESP® aangepast.

De continu verstelbare demping zorgt niet alleen voor 

een comfortabele basisinstelling maar ook voor een snel-

heidsafhankelijke straffe instelling. Afhankelijk van het 

rijprogramma kan de vering bovendien naar wens worden 

ingesteld: comfortabel of sportief-straf. Een actieve vering 

compenseert op efficiënte wijze de rol- en duikbewegingen 

van de carrosserie tijdens het optrekken, in bochten of  

bij het remmen. Dankzij een hydraulische niveauregeling 

rondom blijft het voertuigniveau ongewijzigd, onafhanke-

lijk van de belading. Voor een grotere bodemspeling kan 

het voertuigniveau 40 mm worden verhoogd. Bij hoge 

snelheden wordt het voertuigniveau 15 mm verlaagd, zodat 

de luchtweerstand wordt verminderd en de rijstabiliteit 

verhoogd.
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Laat u zich eens leiden:  
door COMAND Online.

Navigatie, telefoon, audio, video en internet – met het  

bedienings- en aanduidingssysteem COMAND Online heeft 

de bestuurder directe toegang tot deze, en nog veel meer 

functies. Hierbij worden de aanduidingen in hoge resolutie 

op het 31,2 cm mediadisplay weergegeven. Een snelle 

harde schijf met realistische topografische kaartweergave 

zorgt ervoor dat u ontspannen op uw bestemming  

aankomt. Verdere highlights van COMAND Online zijn een 

Bluetooth®- aansluiting met handsfreefunctie en telefonie 

via wideband speech, een schrijf- en voorleesfunctie voor 

smsʼjes en e-mails, alsmede audiostreaming.

Naast de COMAND-controller en het spraakbedienings-

systeem LINGUATRONIC kunnen de functies van COMAND 

Online ook via het innovatieve touchpad met behulp van 

vingerbewegingen (multitouch) intuïtief worden aangestuurd. 

Als optie projecteert een head-up display de belangrijkste 

informatie in het gezichtsveld van de bestuurder zodat 

deze gevoelsmatig ongeveer 2 meter voor hem boven de 

motorkap lijkt te zweven.



Uitstappen en de auto met uw smartphone in een parkeer-

plaats manoeuvreren kan met de remote parkeerassistent1 

(optie, foto onder). Het systeem wordt buiten de auto  

bediend via een app. Op dezelfde manier kan de auto uit 

een krappe parkeerplaats of garage worden gedirigeerd.

Met de uitrusting connectiviteitspakket comfort kan 

drie jaar lang gebruik worden gemaakt van remote- en 

trackingservices. Geografisch voertuigvolgsysteem, voer-

tuiglocatie bepalen, op afstand ver- en ontgrendelen van 

de portieren, voertuigstatus opvragen, preconditionering – 

dit zijn slechts enkele services die momenteel op basis 

van deze technische voorbereiding afzonderlijk kunnen 

worden geboekt bij Daimler AG. 

De Mercedes me connect Concierge Service2 is een 

exclusieve assistentie- en informatieservice voor  

Mercedes-Benz rijders. Met deze service wordt u tele-

fonisch geholpen bij het zoeken naar nuttige plaatsen 

(POI), restaurants of hotels. Als optie kunnen aanbevolen 

bestemmingen worden doorgestuurd naar COMAND  

Online. De Concierge Service kan zowel in de auto als via 

een app op de smartphone worden gebruikt.

De S staat ook voor smart.

1  De bestuurder blijft altijd verantwoordelijk voor de controle over zijn auto. De zelfparkeerfunctie 
(remote parkeerassistent) is niet in alle landen toegelaten. 2 Na activering van de Mercedes  
me connect-services is de Concierge Service een jaar lang gratis en kan daarna tegen betaling 
worden verlengd.
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Futuristische displays in HD-resolutie, voortreffelijke  

materialen, een royaal ruimtegevoel – deze buitengewone 

ambiance in de nieuwe S-Klasse wordt door de sfeerver-

lichting met 64 kleuren (optie) ook bij nachtelijke ritten 

spectaculair in scène gezet. Daarbij strijkt het indirecte 

led-licht bijvoorbeeld over de elegant gelijnde sierdelen en 

gaat zelfs nog een stap verder: het licht zet het interieur als 

een kunstwerk in scène door verschillende kleuren samen te 

voegen tot kleurwerelden. Hierdoor ontstaan emotionele 

contrasten en wordt het interieur in drie niveaus verdeeld. De 

kleurwerelden kunnen kortstondig door speciale effecten 

worden vervangen, bijvoorbeeld een Coming Home-functie 

die de bestuurder begroet. Zo gebruikt de sfeerverlichting 

de positieve invloed van licht op het welbevinden tijdens het 

rijden. Daardoor is deze uitrusting een wezenlijk onderdeel 

van het ENERGIZING-comfortprogramma (optie).

Laat u onderdompelen.  
De sfeerverlichting.

PASSEND HIERBIJ: DE SFEERPARFUMERING

Met het optionele AIR BALANCE-pakket kan het interieur worden geparfumeerd. 

Hiervoor kan uit zes geuren worden gekozen. Daarnaast kan de luchtkwaliteit  

in het interieur verder worden verbeterd door ionisatie en geoptimaliseerde 

filtering van de binnen- en buitenlucht. De twee interieurfilters werken 

 anti allergeen. Het zeer antiallergene product is bekroond met een ECARF- 

kwaliteitszegel.
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Spits uw oren:  
Burmester® high-end sound.

Achtentwintig versterkerkanalen met 1590 watt vermogen 

zorgen samen met speciaal voor de nieuwe S-Klasse  

ontwikkelde technologie voor ongeëvenaard luisterplezier. 

De combinatie van analoge en digitale elementen levert 

een expressief, ruimtelijk en fascinerend geluid op: de 

Burmester® ʼfeelgoodsoundʼ. Met de 3D surround sound 

kunnen de inzittenden mono-, stereo- en 5.1-muzieksignalen 

driedimensionaal beleven. Dit gebeurt op basis van spe-

ciale algoritmes en drie in de interieurhemel geïntegreerde 

luidsprekers. Met de VIP-setting kan het geluid individueel 

voor de bestuurder en de voor- en achterpassagiers worden 

ingesteld. Hierbij kan uit de vijf sound presets ʼPureʼ, ʼEasy 

Listeningʼ, ʼLiveʼ, ʼSurroundʼ en ʼ3D surroundʼ een individuele 

instelling worden gekozen. 

HIGHLIGHTS IN ÉÉN OOGOPSLAG

De 28-kanaals versterker met 1590 watt vermogen voor een zuiver en 

 gedetailleerd geluid.

Frontbasstechnologie met in de carrosserie geïntegreerde lagetonenluidsprekers 

voor een indrukwekkend basgeluid.

Door actieve analoge filters ontstaan natuurlijke en vérdragende midden- en 

boventonen vol nuances, voor de bijzondere Burmester® ʼfeelgoodsoundʼ.



44

De elektrisch verstelbare achterzitplaatsen (optie) zorgen voor reiscomfort op maat. De beide buitenste zitplaatsen zijn 

uitgevoerd als comfortstoelen, waarbij de rugleuningen 37 graden kunnen worden versteld. Het zitcomfort op de buitenste 

achterzitplaatsen kan zelfs nog worden verhoogd met het zitcomfortpakket achter (optie) inclusief multicontourstoelen 

die via opblaasbare luchtkussens nog meer op de individuele wensen kunnen worden afgestemd. De ENERGIZING-massage-

functie verhoogt het welbevinden, als optie ook met warmte. De doorlopende businessconsole van het First Class  

achtercompartiment (optie) verandert het achtercompartiment in een rijdend bureau met twee afzonderlijke stoelen. 

Twee 12V-aansluitingen, verwarmde/gekoelde bekerhouders en opties als een klaptafel zorgen ervoor dat u onderweg 

kunt werken.

Zitcomfort achterin.

HIGHLIGHTS IN ÉÉN OOGOPSLAG

77 mm meer knieruimte bij het chauffeurspakket (optie). De  

voorpassagiersstoel kan bijvoorbeeld verder naar voren worden  

geschoven en de EASY ADJUST-comforthoofdsteunen aan de 

voorpassagierszijde kunnen voor meer zicht worden weggenomen. 

Het warmtecomfortpakket (optie) met onder andere verwarmbare 

armleuningen en verwarmbare middenarmsteun brengt een  

speciale S-Klasse feeling naar boven. Voor meer luxe zorgt ook 

het koelvak achter (optie). Met een druk op de knop kan de  

koeltemperatuur worden verhoogd of verlaagd.
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Individueel entertainment achter.

HIGHLIGHTS IN ÉÉN OOGOPSLAG

Met het draadloze oplaadsysteem achter zijn er geen aansluitingen 

meer nodig voor een mobiele telefoon. U hoeft de telefoon alleen 

maar op het laadoppervlak te leggen. Op het laadoppervlak in de 

middenarmsteun kan mobiele apparatuur worden opgeladen die 

de Qi-standaard ondersteunt. 

De Bluetooth®-bedieningshoorn van de businesstelefonie is 

zichtbaar en onder handbereik in de middenarmsteun achter 

 geïntegreerd en wordt daar automatisch opgeladen. Het systeem 

heeft een eigen handsfreezone achterin.

Films op Blu-ray of dvd, televisie, internet, videogames, muziek – met individueel entertainment achter (optie) zijn de 

passagiers achterin volledig vrij om hun eigen vermaak samen te stellen. Twee displays van 25,9 cm (10,2 inch) aan de 

rugleuningen van de bestuurders- en voorpassagiersstoel zorgen in combinatie met hoogwaardige hoofdtelefoons (optie) 

voor een briljante beeld- en geluidskwaliteit. Het systeem kan comfortabel worden bediend met behulp van een afstands-

bediening. Het systeem omvat een Blu-ray speler, is verbonden met COMAND Online en biedt daarnaast aansluitmogelijk-

heden voor externe apparaten. De passagiers hebben onafhankelijk van elkaar toegang tot entertainment van hun 

 keuze. Via aansluitingen in de middenarmsteun achter is ook de content van mp3-spelers, spelconsoles, usb-sticks, iPod® 

of iPad® beschikbaar.
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De standaarduitvoering.

Er bestaat een uniek S-Klasse gevoel: vertrouwen dat u 

omringt zodra u het portier sluit. Soevereiniteit zelfs in  

onoverzichtelijke verkeerssituaties. Ontspanning wanneer 

u uitstapt, ook na lange reizen. Dit gevoel is onbetaalbaar, 

onovertroffen en standaard in elke S-Klasse.

HIGHLIGHTS EXTERIEUR

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Ruitenwisser met regensensor

High performance led-koplampen

AIRMATIC met traploze dempingsregeling

Dubbele uitlaat met twee zichtbare uitlaatsierstukken

HIGHLIGHTS INTERIEUR

Stoelbekleding leder met contrastsiernaden

Widescreen cockpit met 31,2 cm (12,3 inch) combi-instrumenten  

en 31,2 cm (12,3 inch) mediadisplay onder een doorlopend dekglas

Touchpad met controller

Automatische airconditioning THERMOTRONIC

Sfeerverlichting met acht kleuren

COMAND Online

KEYLESS GO-startfunctie
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Deze uitrustingslijn bestaat uit perfect op elkaar  

afgestemde elementen waarmee de sportiviteit en  

exclusiviteit van de auto verder wordt benadrukt,  

van de dynamische AMG- styling met sportieve licht-

metalen AMG-velgen en geperforeerde remschijven  

tot het multifunctioneel sportstuur.

De AMG Line. HIGHLIGHTS EXTERIEUR

AMG-styling, bestaande uit voor- en achterskirt en dorpelverbreders met  

accenten in carrosseriekleur

Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen, titaangrijs en glansgedraaid,  

met banden 245/45 R19 voor en 275/40 R19 achter (793)

Als optie leverbaar: Tienspaaks lichtmetalen AMG-velgen, titaangrijs en  

glansgedraaid, met banden 245/40 R20 voor en 275/35 R20 achter (RRM)

Als optie leverbaar: Multispaaks lichtmetalen AMG-velgen, titaangrijs en 

glansgedraaid, met banden 245/40 R20 voor en 275/35 R20 achter (769)

Remschijven geperforeerd, remklauwen met opschrift ʼMercedes-Benzʼ

HIGHLIGHTS INTERIEUR

Driespaaks multifunctioneel sportstuur nappaleder, aan de onderzijde  

afgevlakt, reliëf op het greepgedeelte, met touch control-buttons

Sierdelen populierenhout glanzend zwart

AMG-sportpedalen van geborsteld rvs met rubbernoppen

AMG-veloursmatten

m AMG PUR

Beleef de volledige fascinatie van AMG vanaf pagina 56.
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AMG Line Plus.

Als uitbreiding op de AMG Line worden de dynamiek en 

exclusiviteit met geselecteerde uitrustingen nóg sterker 

benadrukt. Daartoe behoren onder andere multispaaks 

lichtmetalen AMG-velgen, hoogglanzend zwart, AMG- 

sportstoelen en een AMG Performance-stuurwiel.

HIGHLIGHTS IN ÉÉN OOGOPSLAG

Multispaaks lichtmetalen AMG-velgen, hoogglanzend zwart en glansgedraaid, 

met banden 245/40 R20 voor en 275/35 R20 achter (789)

Als optie leverbaar: Tienspaaks lichtmetalen AMG-velgen, hoogglanzend zwart, 

met banden 245/40 R20 voor en 275/35 R20 achter (RRN)

Driespaaks AMG Performance-stuurwiel in nappaleder, aan onderzijde  

afgevlakt, sierdeel stuurkrans zilverchroom met opschrift ʼAMGʼ, aluminium 

schakelpaddles zilverkleurig, 12-uurmarkering en Touch-Control-knoppen

AMG-sportstoelen met speciaal AMG-V8-dessin
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Exclusiefpakket –  
genieten op niveau.

Als er heel hoge eisen aan comfort, kwaliteit en design 

worden gesteld, vormt de stijlvol afgestemde combinatie van 

zorgvuldig geselecteerde interieuruitrustingen van het  

exclusiefpakket de perfecte oplossing. Het royale gebruik 

van nappaleder Exclusief en sierdelen verhoogt de exclu-

siviteit van het interieur. Hieraan wordt verder bijgedragen 

door details als de verlichte instaplijsten met opschrift 

ʼMercedes-Benzʼ, de laaddrempelbescherming van rvs en de 

interieurhemel en zonnekleppen in het fraaie microvezel 

DINAMICA. 

HIGHLIGHTS IN ÉÉN OOGOPSLAG

Stoelbekleding nappaleder Exclusief met contrastsiernaden

Ruitdessin

Middenarmsteun voor en achter nappaleder met contrastsiernaden

Bovenzijde dashboard en middendeel portieren nappaleder  

met contrastsiernaden

Handgrepen nappaleder met contrastsiernaden

Interieurhemel en zonnekleppen microvezel DINAMICA

Sierdelenpakket Exclusief (extra sierdelen op het middendeel van de portieren, 

op de afdekkingen van de luchtuitstroomopeningen achter en aan de  

rugleuningen van de voorstoelen)

Instaplijsten met opschrift ʼMercedes-Benzʼ, verlicht

Laaddrempelbescherming van rvs

Pompadoertas aan de rugleuningen van de bestuurders- en voorpassagiers-

stoel nappaleder

Veloursmatten
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De luxe om met een S-Klasse te rijden begint al bij de  

persoonlijke configuratie. Zoveel mogelijkheden, zoveel 

innovaties – wat u hier op deze pagina ziet is slechts een 

kleine selectie. Neem de tijd om alles door te nemen. Wat 

u aan comfort, veiligheid en individualiteit wint, is elke 

overweging waard.

Highlights opties.

HIGHLIGHTS IN ÉÉN OOGOPSLAG

1   Het grote glazen oppervlak van het panoramaschuifdak zorgt voor een lichte, 

vriendelijke ambiance in het interieur. Aan de achterzijde bestaat het uit 

een vast glazen panoramadak, aan de voorzijde uit een elektrisch bediend 

glazen schuifdak voor betere ventilatie.

2   Als de auto door meerdere personen wordt gebruikt, is het memorypakket 

een uitkomst. Met het pakket kunnen namelijk maximaal drie verschillende 

instellingen van de elektrisch verstelbare voorstoelen, stuurkolom en buiten-

spiegels met een druk op de knop worden opgeslagen en opgeroepen.

3   Met het KEYLESS GO-pakket kunt u uw auto comfortabel openen, starten 

en vergrendelen. Daarvoor hoeft u alleen maar de elektronische sleutel bij  

u te dragen. Dankzij HANDS-FREE ACCESS kunt u het kofferdeksel volledig 

automatisch openen en sluiten zonder het aan te hoeven raken. 

4   Het adaptieve ruitenwissersysteem MAGIC VISION CONTROL staat garant 

voor uitstekend zicht, ook tijdens het wissen. De reinigingsvloeistof wordt 

direct vóór de wisserbladen van de ruitenwissers gespoten en vervolgens 

direct weggewist. De ruitverwarming voorkomt daarbij ijsvorming.
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HIGHLIGHTS IN ÉÉN OOGOPSLAG

1    Portiergreepuitsparingen, hoogglanzend verchroomd. 

Hoogglanzende, verchroomde portiergreepuitsparingen beschermen  

de greepuitsparing tegen krassen en zorgen voor een hoogwaardige,  

individuele look.

2   Tien-dubbelspaaks lichtmetalen velgen. 

Palladiumzilver en glansgedraaid, met banden 245/40 R20 XL  

(A222 401 2702 7X19). Als optie voor de achteras met banden  

275/35 R20 XL (A222 401 2802 7X19).

3   Decente spoilerrand op het kofferdeksel, die de achterzijde accentueert 

zonder opdringerig te zijn. Dankzij de hoogwaardige grondlak kan het artikel 

in elke gewenste carrosseriekleur worden gespoten. Lange levensduur 

dankzij het exact passende, vormvaste polyurethaan. Eenvoudige aanpassing 

waarbij niet hoeft te worden geboord. Geen aanpassing van het kenteken-

bewijs nodig.

4   Tienspaaks lichtmetalen velgen. 

Mat himalayagrijs, met banden 245/40 R20 XL (A217 401 0000 7X68). Als 

optie voor de achteras met banden 275/35 R20 XL (A217 401 0100 7X68).

5   Vijfspaaks lichtmetalen velgen. 

Tremolietgrijs metallic en glansgedraaid, met banden 245/45 R19 XL 

(A222 401 2502 7X44). Als optie voor de achteras met banden  

275/40 R19 XL (A222 401 2602 7X44).

Highlights originele  
accessoires.

Praktisch en robuust. Sportief en markant. Ook dat kan 

de nieuwe S-Klasse zijn. Met de originele accessoires. Elk 

onderdeel is perfect afgestemd op het voertuigdesign  

en wordt volgens de hoge standaards bij Mercedes-Benz 

geproduceerd. Ontdek het volledige aanbod nu online op 

www.mercedes-benz.nl/accessoires



54

V12 – een hoogstandje uit de rijcultuur.

In de S 600 zorgt een V12-motor met 390 kW (530 pk) voor een uiterst soevereine 

krachtontwikkeling. Exclusieve designelementen zoals 48,3 cm (19 inch) multispaaks 

lichtmetalen velgen, een grille met markante verticale chroomspijlen en specifieke  

uitlaatsierstukken zorgen voor een fraaie verschijning. In het interieur verwijzen het V12- 

opstartscherm en de V12-emblemen op de stoelen naar de topmotor.

En net als het motorvermogen laat ook de standaarduitrusting niets te wensen over.  

Met het MAGIC BODY CONTROL-onderstel, het rijassistentiepakket of de MULTIBEAM 

LED-koplampen, bijvoorbeeld. De S 600 is alleen als verlengde uitvoering leverbaar  

en biedt dus de ideale omstandigheden om achterin te ontspannen en genieten. Het  

chauffeurspakket en het exclusiefpakket verwennen u volgens de regels der kunst.
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Gepantserde Limousine Mercedes-Benz S 600 Guard. Niets kan u raken.

Al tachtig jaar werken we nauw samen met internationaal gerenommeerde instanties  

om de Mercedes-Benz Guard-modellen nóg beter te kunnen uitrusten, om zodoende de  

inzittenden optimale bescherming te kunnen bieden. Tijdens de constructie van de kale 

carrosserie worden zowel beveiligingscomponenten van speciaal staal als een doorlopende 

bodembepantsering aangebracht. Verdere componenten van aramide en polyurethaan 

zorgen ervoor dat versplintering wordt tegengegaan. Op kritieke punten, bijvoorbeeld bij 

voegen en overgangen tussen verschillende materialen, zorgen intelligente, overlappende 

materialen voor uitgebreide ballistische bescherming. Met zijn uitgekiende beveiligings-

systemen voldoet de S 600 Guard in ruime mate aan alle eisen die door toonaangevende 

Duitse instanties worden gesteld aan persoonsbescherming, en is daarmee het eerste 

voertuig dat gecertificeerd is voor bepantseringsklasse VR9. Omdat S 600 Guard bijna 

niet herkenbaar is als gepantserde Limousine, kenmerkt hij zich door uiterste discretie  

en onopvallendheid, hetgeen van groot belang is bij persoonsbescherming. Dankzij de 

vaardige wijze waarop de bepantsering is geïntegreerd, blijft ook bij de Guard-uitvoering 

de first-class ambiance van de S-Klasse Limousine voor de passagiers gehandhaafd. De 

S 600 Guard is bovendien als enige in het segment leverbaar als vier- en vijfzitter. En met 

een bagageruimtevolume van 350 liter is de S 600 Guard perfect afgestemd op de  

dagelijkse praktijk.
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Soevereine uitstraling.
De nieuwe Mercedes-AMG S-Klasse.

Mercedes-AMG is niet alleen een fabrikant van performancevoertuigen. AMG is ook een belofte. De belofte 

om altijd die ene extra stap te doen. Zodat we alles kunnen geven en u heel veel van ons mag verwachten. 

Wij maken bijzondere autoʼs voor bijzondere mensen. 

Daarbij ontstaat iets volkomen nieuws. Autoʼs waarbij uit de autosport afkomstige toptechnologie  

wordt gecombineerd met een consequente lichtgewichtconstructie. En die samensmelten tot  

een perfecte mix van luxe Limousine en sportwagen: de nieuwe Mercedes-AMG S 63 4MATIC+  

en de nieuwe Mercedes-AMG S 65. Nooit eerder hebben we onze eisen zodanig op de spits  

gedreven. Om er alles uit te kunnen halen, uit elk moment en elke meter. 

Welkom in de wereld van AMG.
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S 63
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In de zakenwereld telt performance. 
En efficiëntie.

De katapultachtige acceleratie wordt vergezeld door de imposante bas van de AMG Performance-uitlaat met 

dubbele uitlaatsierstukken. Emotioneler kan gewoon niet! En u zit er middenin. In de nieuwe Mercedes-AMG 

S 63 4MATIC+, die met zijn 450 kW (612 pk) en 900 Nm sterke 4,0-liter AMG-V8-biturbomotor in slechts 

3,5 seconden van 0 naar 100 km/h accelereert. De AMG SPEEDSHIFT MCT negentraps sporttransmissie 

vormt de perfecte verbinding met de V8-biturbomotor. De transmissie weet te overtuigen met snel en soepel 

schakelen. Tegelijkertijd tilt de transmissie zowel dynamiek als efficiëntie naar een compleet nieuwe hoogte. 

Met als resultaat een tot 8,9 liter gedaald gecombineerd brandstofverbruik. Highest performance met grote 

verantwoordelijkheid. 
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Zorgt in de voorste  
linie voor fascinatie.

Wij wilden meer dan gewoon een auto bouwen. Het is een symbool voor moderne luxe geworden: de 

Mercedes-AMG S 63 4MATIC+. Het kenmerkende AMG-front met grote luchtinlaten in de jetwing en 

de karakteristieke grille met AMG-logo zorgen ervoor dat de ogen van autoliefhebbers gaan glanzen. 

Laat u met een eenvoudige vingerbeweging fascineren. Door met de AMG DYNAMIC SELECT- 

schakelaar in de middenconsole een van de vier rijprogrammaʼs te selecteren en zo de karakteristiek 

van uw auto te beïnvloeden: van comfortabel tot sportief of uiterst sportief – of volledig naar eigen 

wens in het rijprogramma ʼIndividualʼ.



61



62



63

De controle moet  
u niet uit handen geven.

Futuristische bedienings- en aanduidingselementen en zorgvuldig geselecteerde, perfect 

afgewerkte materialen. Elke handeling die u in het interieur van de Mercedes-AMG S 63 

4MATIC+ verricht, wordt een luxe ervaring. Van het AMG Performance-stuurwiel tot de 

AMG-sportstoelen met speciale bekleding, die door hun contour uitstekende zijdelingse 

ondersteuning bieden. De 50,8 (20 inch) kruisspaaks gesmede AMG-velgen benadrukken 

de expressieve sportiviteit van het model. Geef uw emoties de vrije loop. Met de grote 

remschijven van het AMG-remsysteem met hoogwaardige composietremschijven hebt u 

steeds alles onder controle, ook onder extreme rijomstandigheden.
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Voor de één:
understatement. 
Voor de ander: 
intelligente grip.

Onszelf steeds weer overtreffen: dát is onze drijfveer. En dit tonen we bijvoorbeeld in de 

volkomen nieuw geconstrueerde, innovatieve vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+. 

Een elektromechanisch geregelde koppeling verbindt de permanent aangedreven achteras  

variabel met de vooras. De optimale koppelverdeling wordt dus continu berekend zodat u in  

de Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ traploos variabel kunt omschakelen van tractiegeoriënteerde  

vierwielaandrijving naar achterwielaandrijving. Dit brengt uiterst krachtige acceleratiemanoeuvres met 

zich mee en verhoogt de rijstabiliteit en rijveiligheid, zowel op een droog wegdek als bij regen of sneeuw.  

Bovendien verzekert het AMG-sportonderstel optimale grip op basis van AIRMATIC. Wie houdt u tegen?
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Oogt exclusief.  
En zo klinkt hij ook.

Dominantie vindt u vanzelfsprekend. Zet dit kracht bij met de voor AMG typische V12-sound uit de AMG-sportuitlaat.  

De kracht van de Mercedes-AMG S 65 is duidelijk hoorbaar tijdens het accelereren en bij de tussengasfunctie. Bij  

constante snelheid is de krachtpatser iets rustiger. Welk indruk u ook wilt maken, u bent verzekerd van ieders aandacht.
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De nieuwe Mercedes-AMG S 65 kenmerkt zich door kracht, dynamiek en exclusiviteit. 

Het opschrift ʼV12 BITURBOʼ op de spatschermen, de typeaanduiding ʼS 65 AMGʼ op 

het kofferdeksel en de 50,8 (20 inch) multispaaks gesmede AMG-velgen benadrukken 

deze kenmerken, die in het interieur naadloos worden voortgezet. De sportstoelen met  

sterkere contouren en hogere zijkanten bieden uitstekende zijdelingse ondersteuning. 

De hoogwaardige uitstraling van het interieur wordt onderstreept door het gebruik 

van verfijnd nappaleder met contrastsiernaden en piping, het speciale  

AMG-ruitdessin en de gedeeltelijk geperforeerde bekleding. Welkom  

in de zevende hemel.

Als de tweede blik bevestigt wat  
op het eerste gezicht al te zien was.
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De nieuwe Mercedes-AMG S 65 zet de topklasse in extase. De reden: een 

6,0-liter AMG-V12-biturbomotor die voor een ongekend intense rijervaring 

zorgt. Alleen al de indrukwekkende cijfers spreken boekdelen. Het vermogen 

bedraagt 463 kW (630 pk), het maximumkoppel 1000 Nm. De Mercedes-AMG 

S 65 accelereert in slecht 3,X seconden van 0 naar 100 km/h en heeft een 

begrensde topsnelheid van 250 km/h (als optie begrensd op 300 km/h).  

De unieke dynamiek wordt dankzij het op MAGIC BODY CONTROL gebaseerde 

AMG-sportonderstel veilig op het wegdek overgebracht. Ú bepaalt hoe de auto 

aanvoelt – met een druk op de knop van AMG DYNAMIC SELECT. In een paar 

seconden verandert de karakteristiek van motor, aandrijving, onderstel en 

besturing. Naast de rijprogrammaʼs ʼComfortʼ, ʼSportʼ, ʼSport+ʼ en ʼIndividualʼ 

hebt u met de Mercedes-AMG S 65 exclusief het rijprogramma ʼCurveʼ ter 

beschikking, voor subliem rijplezier op met name bochtige wegen.

Dé formule voor succes:  
altijd tot het uiterste kunnen gaan.
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Wie bovenaan  
wil blijven, moet 
sterkte tonen.

Helemaal klaar voor topprestaties. De AMG 4,0-liter-V8-biturbo van de 

Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ is nauw met de motor van de supercar 

Mercedes-AMG GT R verwant. Met zijn 450 kW (612 pk) en 900 Nm 

creëert de auto nieuwe maatstaven voor vermogen en koppel. Dit is te 

danken aan de beproefde biturbo-oplading waarbij de beide turbocom-

pressoren zich niet aan de buitenzijde van de cilinderbanken bevinden, 

maar ertussenin in de zogenoemde hete binnenzijde van de ʼVʼ. Dankzij 

dit basisprincipe is de constructie van de motor compact en kan de turbo-

compressor spontaner reageren. Onder andere door de cilinderuit-

schakeling wordt hij als een van de meest efficiënte in serie gebouwde 

V8-motoren beschouwd.
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Het sterkste gevoel dat er bestaat: de 6,0-liter AMG-V12-biturbomotor. Net 

als de V8-biturbomotor die volgens het ʼOne Man – One Engineʼ-principe 

met de hand is gebouwd, levert de V12-biturbomotor 463 kW (630 pk) en 

behaalt zo een maximumkoppel van 1000 Nm. Met dergelijke waarden  

behoort de Mercedes-AMG S 65 tot de top van zijn segment. Andere sterke 

punten van de V12-biturbomotor zijn de moeiteloze acceleratie vanaf elke 

snelheid en de soepele loop met de markante V12-sound die typisch is voor 

AMG. Kortom: een soevereine, stijlvolle performance.
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We bouwen niet alleen autoʼs. 
We maken ook dromen waar.

Passie wordt alleen maar groter als u die met anderen deelt. De AMG Private Lounge is onze community rondom de wereld 

van AMG. Hier komen AMG-klanten niet alleen bij elkaar op first class events maar worden ook online wetenswaardigheden 

uitgewisseld over de nieuwste ontwikkelingen in Affalterbach. Profiteer van speciale aanbiedingen en het directe contact 

met het hoofdkwartier van AMG: www.mercedes-amg.com/privatelounge/welcome

De AMG Driving Academy staat voor onvergelijkbare teamspirit. Beleef performance samen met gelijkgezinden en  

verbeter uw rijvaardigheden op racecircuits en lifestyle-evenementen op adembenemende locaties over de hele wereld. 

Word lid van de ʼWorldʼs Fastest Familyʼ – de snelste familie ter wereld. www.mercedes-amg.com/driving-academy

Wilt u nóg meer? Met het Customer Racing-programma biedt Mercedes-AMG het ideale platform voor professionele 

autosport – en met de Mercedes-AMG GT3 een speciaal daarvoor ontwikkelde racewagen. Een volledig geïntegreerde 

servicewereld met autosport op het hoogste niveau vindt u op: www.mercedes-amg.com/customerracing

In de AMG Performance Studio stellen we modellen samen die perfect op al uw persoonlijke wensen zijn afgestemd. De 

creativiteit van onze experts is grenzeloos. Met behulp van speciale technische componenten, bijzondere lakkleuren  

en de meest exclusieve interieuruitrustingen maken we unieke exemplaren, die uiterst zorgvuldig met de hand in elkaar 

worden gezet.

Duik in de dynamische wereld van AMG. En beleef Driving Performance.
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Een krachtige uitstraling. Binnenin heerst rust. 
De nieuwe Mercedes-Maybach S-Klasse.

De machtige grille op zich verwijst al naar de sterke aanwezigheid van de nieuwe  

Mercedes-Maybach S-Klasse. Zelfbewust glanst de legendarische naam op de grille. Het  

elegante zijaanzicht met chroomaccenten op de B-stijlen en de met chroom versierde  

bumpers benadrukken de eigen plaats die de Mercedes-Maybach in de S-Klasse inneemt.  

Een typisch kenmerk van de liefde voor detail zijn de driehoeksruitjes in de achter-

zijruiten. De velgen zijn opvallende pronkstukken. De velgdesigns zijn exclusief ontworpen  

voor de nieuwe Mercedes-Maybach S-Klasse. Zoals de Maybach tiengaats gesmede velg.
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Zijn echte grootsheid  
zit hem in de details.
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Stille macht. Het interieur van  
de Mercedes-Maybach S-Klasse.

Reizen in de nieuwe Mercedes-Maybach S-Klasse overtreft elke verwachting. Het gevoel 

van ruimte is nauwelijks in woorden te vatten. In geen andere Limousine is het achterin 

zo stil. Daarbij zorgt het chauffeurspakket voor overvloedige beenruimte achterin. U neemt 

plaats op luxueuze, afzonderlijke stoelen met beensteun die ergonomisch perfect zijn 

 afgesteld. En als u wilt werken, verandert de doorlopende businessconsole als onderdeel 

van het First-Class-achtercompartiment optioneel in een bureau. Na uw werk kunt u uw 

stoel met een druk op de knop in een comfortabele ligpositie brengen. 
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De Mercedes-Maybach S 600 Pullman is meer dan het vervolg van een magnifiek en uniek 

verhaal. Dit is de opvolger van een representatieve Limousine van historisch formaat. Met een 

totale lengte van 6,50 meter laat de Mercedes-Maybach S 600 Pullman alles achter zich  

en combineert exclusiviteit en individualiteit met een enorm, comfortabel ruimteaanbod.

Een grootse visie wordt werkelijkheid. 
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08R 66R R41

R38 01R R70

R17

12R
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Wij hebben de auto opnieuw  

uitgevonden en het wiel geperfec-

tioneerd. Het zal u dan ook geen 

enkele moeite kosten om velgen te 

vinden die perfect bij uw nieuwe 

S-Klasse passen. Laat u inspireren 

door deze selectie.

Velgen. STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES

08R Multispaaks lichtmetalen velg, met banden  

245/55 R17 (standaard bij S 350 d, S 350 d 4MATIC)

R38 Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velg, met banden 

245/50 R18 (optie; standaard bij S 400 d, S 400 d 

4MATIC)

66R Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velg, met banden 

245/50 R18 (optie) 

01R Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velg, glansgedraaid, 

met banden 245/50 R18 (optie) 

R41 Tienspaaks lichtmetalen velg, met banden  

245/50 R18 (optie; standaard bij S 450,  

S 450 4MATIC, S 500, S 560, S 560 4MATIC)

R70 Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velg, glansgedraaid, 

met banden 245/50 R18 voor en 275/45 R18 

achter (optie)

R17 Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velg, glansgedraaid, 

met banden 245/45 R19 voor en 275/40 R19  

achter (optie; ook voor Mercedes-Maybach modellen)

12R Zeven-driedubbelspaaks lichtmetalen velg,  

vanadiumzilver, met banden 245/45 R19 voor  

en 275/40 R19 achter (optie; ook voor  

Mercedes-Maybach modellen)



11R 20R R91

53R 13R 17R

R28

A217 401 0000 7X68

85

ORIGINELE ACCESSOIRES

A217 401 0000 7X68

Tienspaaks lichtmetalen velg, mat himalayagrijs, met 

banden 245/40 R20 XL (A217 401 0000 7X68).  

Als optie voor de achteras met banden 275/35 R20 XL 

(A217 401 0100 7X68)

17R Maybach twintiggaats gesmede velg, bicolor, gelakt 

en gepolijst, inclusief volledig geïntegreerde  

gepolijste naafdop, met banden 245/40 R20 voor en 

275/35 R20 achter (optie voor Mercedes-Maybach 

modellen)

R28 Maybach multispaaks gesmede velg, keramisch 

hoogglanzend gepolijst, inclusief volledig  

geïntegreerde naafdop, met banden 245/40 R20 

voor en 275/35 R20 achter (optie voor  

Mercedes-Maybach modellen)

20R Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velg, thuliumzilver, 

met banden 245/40 R20 voor en 275/35 R20 

achter (optie; ook voor Mercedes-Maybach modellen)

13R Multispaaks lichtmetalen velg, thuliumzilver, met 

banden 245/40 R20 voor en 275/35 R20 achter 

(optie; ook voor Mercedes-Maybach modellen)

R91 Maybach tiengaats gesmede velg, keramisch hoog-

glanzend gepolijst, inclusief volledig geïntegreerde 

naafdop, met banden 245/40 R20 voor en  

275/35 R20 achter (optie voor Mercedes-Maybach 

modellen)

11R Multispaaks lichtmetalen velg, vanadiumzilver,  

met banden 245/45 R19 voor en 275/40 R19 

achter (accessoire af fabriek; standaard bij  

Mercedes-Maybach S 560 en S 560 4MATIC; optie; 

standaard voor S 600 en Mercedes-Maybach 

S 650)

53R Vijfspaaks lichtmetalen velg, thuliumzilver,  

met banden 245/40 R20 voor en 275/35 R20  

achter (accessoire af fabriek; ook voor  

Mercedes-Maybach modellen)



793 769

788 789

RRM

RRN
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AMG

793 Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velg, titaangrijs 

en glansgedraaid, met banden 245/45 R19  

voor en 275/40 R19 achter (optie; standaard in 

combinatie met AMG Line)

788 Tienspaaks gesmede AMG-velg, titaangrijs gelakt 

en gepolijst, met banden 255/45 R19 voor en 

285/40 R19 achter (standaard bij Mercedes-AMG 

S 63 4MATIC+)

769 Multispaaks lichtmetalen AMG-velg, titaangrijs  

en glansgedraaid, met banden 245/40 R20 voor 

en 275/35 R20 achter (optie)

789 Multispaaks lichtmetalen AMG-velgen, hoogglanzend 

zwart en glansgedraaid, met banden 245/40 R20 

voor en 275/35 R20 achter (standaard in combinatie 

met AMG Line Plus)

RRM Tienspaaks lichtmetalen AMG-velgen,  

titaangrijs gelakt en glansgedraaid, met banden 

245/40 R20 voor en 275/35 R20 achter (optie  

in combinatie met AMG Line)

RRN Tienspaaks lichtmetalen AMG-velgen, hoogglanzend 

zwart gelakt, met banden 245/40 R20 voor en 

275/35 R20 achter (optie in combinatie met AMG 

Line Plus)



647 753

648 696

RTR

RTS
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m MEER VELGEN

vindt u in ons accessoireprogramma op  

www.mercedes-benz.nl/accessoires 

RTR Kruisspaaks gesmede AMG-velg, titaangrijs,  

velgrand glansgedraaid en gepolijst, inclusief 

 volledig geïntegreerde wielboutafdekking,  

met banden 255/40 R20 voor en 285/35 R20   

achter (optie voor Mercedes-AMG modellen)

RTS Kruisspaaks gesmede AMG-velg, matzwart,  

velgrand glansgedraaid, inclusief volledig 

 geïntegreerde wielboutafdekking, met banden  

255/40 R20 voor en 285/35 R20  

achter (optie voor Mercedes-AMG modellen)

647 Tienspaaks gesmede AMG-velg, titaangrijs gelakt 

en gepolijst, inclusief volledig geïntegreerde  

wielboutafdekking, met banden 255/40 R20 voor en 

285/35 R20 achter (optie voor Mercedes-AMG- 

modellen)

648 Tienspaaks gesmede AMG-velg, matzwart gelakt 

en velgrand glansgedraaid, inclusief volledig  

geïntegreerde wielboutafdekking, met banden 

255/40 R20 voor en 285/35 R20 achter  

(optie voor Mercedes-AMG-modellen)

753 Vijf-dubbelspaaks gesmede AMG-velg, titaangrijs en 

gepolijst, inclusief naafdop zwart, met banden 

255/40 R20 voor en 285/35 R20 achter (optie 

voor Mercedes-AMG modellen)

696 Multispaaks gesmede AMG-velg, keramisch  

hoogglanzend gepolijst, inclusief volledig  

geïntegreerde naafdop, met banden 255/40 R20  

voor en 285/35 R20 achter (standaard bij  

Mercedes-AMG S 65)



734

H29

729 H21

H28 H10

H27

H16201

801 | 501 | 851 | 551 | 561
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Bekledingen en sierdelen.

Bekleding zwart/zwart

201

801

501

851

551

561

Leder

Nappaleder1

Nappaleder Exclusief1

AMG-nappaleder1, 3

Nappaleder Exclusief AMG Line Plus1

AMG-nappaleder Exclusief1, 4

Sierdelen

734

H29

729

H28

H27

H16

H21

H10

Eucalyptushout glanzend bruin

Wortelnotenhout glanzend bruin1, 2, 4, 5

Populierenhout glanzend zwart1

designo openporig essenhout bruin1

designo openporig essenhout zwart1

designo pianolak flowing lines zwart1

designo pianolak zwart1

AMG-carbon/pianolak zwart1

1  Optie. 2 Standaard bij Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ en bij AMG Line Plus. 
3  Standaard bij Mercedes-AMG S 65. 4 Standaard bij Mercedes-Maybach 
S 560/S 560 4MATIC. 5 Standaard bij S 600 en  Mercedes-Maybach S 560.

Uit ontelbare combinaties van bekledingen en  

sierdelen geven wij u hierna een paar bijzonder 

harmonieuze voorbeelden. De mooiste van  

allemaal zou nog kunnen ontbreken – uw eigen 

combinatie, die wij graag samen met u bij uw 

Mercedes-Benz dealer samenstellen.

Klassieke elegantie ontstaat uit de tijdloze  

combinatie van zwart leder en donkere sierdelen, 

bijvoorbeeld bruin eucalyptushout.
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H29

729 H10

H28

H27

H16205

805 | 505 | 855 | 555 | 565
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Bekleding zijdebeige/espressobruin

205

805

505

855

555

565

Leder

Nappaleder1

Nappaleder Exclusief1

AMG-nappaleder1, 2

Nappaleder Exclusief AMG Line Plus1

AMG-nappaleder Exclusief1, 3

Sierdelen

734

H29

729

H28

H27

H16

H10

Eucalyptushout glanzend bruin

Wortelnotenhout glanzend bruin1, 3, 4, 5

Populierenhout glanzend zwart1

designo openporig essenhout bruin1

designo openporig essenhout zwart1

designo pianolak flowing lines zwart1

AMG-carbon/pianolak zwart1

1  Optie. 2 Standaard bij Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ en AMG Line Plus. 
3  Standaard bij Mercedes-AMG S 65. 4 Standaard bij Mercedes-Maybach 
S 560/S 560 4MATIC. 5 Standaard bij S 600 en Mercedes-Maybach S 650.

De kleurwereld zijdebeige/espressobruin creëert 

een luxe loungekarakter.



734

H29

729 H21

H28 H10

H27

H16818

518 | 868 | 578 | 588
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Bekleding magmagrijs/espressobruin

818

518

868

578

588

Nappaleder1

Nappaleder Exclusief1

AMG-nappaleder1, 2

Nappaleder Exclusief AMG Line Plus1

AMG-nappaleder Exclusief1, 3

Sierdelen

734

H29

729

H28

H27

H16

H21

H10

Eucalyptushout glanzend bruin

Wortelnotenhout glanzend bruin1, 3, 4, 5

Populierenhout glanzend zwart1

designo openporig essenhout bruin1

designo openporig essenhout zwart1

designo pianolak flowing lines zwart1

designo pianolak zwart1

AMG-carbon/pianolak zwart1

1  Optie. 2 Standaard bij Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ en AMG Line Plus. 
3  Standaard bij Mercedes-AMG S 65. 4 Standaard bij Mercedes-Maybach 
S 560/S 560 4MATIC. 5 Standaard bij S 600 en Mercedes-Maybach S 650.

Bekledingen en sierdelen.

Warmte en kwaliteit straalt de kleurwereld  

magmagrijs/espressobruin uit. Passend hierbij: 

bijvoorbeeld zwart glanzend populierenhout.
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734

H29

729 H10

H27

H16

H21

814 | 514 | 864 | 574 | 584
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Bekleding notenbruin/zwart

214

814

514

864

574

584

Leder

Nappaleder1

Nappaleder Exclusief1

AMG-nappaleder1, 2

Nappaleder Exclusief AMG Line Plus1

AMG-nappaleder Exclusief1, 3

Sierdelen

734

H29

729

H27

H16

H21

H10

Eucalyptushout glanzend bruin

Wortelnotenhout glanzend bruin1, 3, 4, 5

Populierenhout glanzend zwart1

designo openporig essenhout zwart1

designo pianolak flowing lines zwart1

designo pianolak zwart1

AMG-carbon/pianolak zwart1

1  Optie. 2 Standaard bij Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ en AMG Line Plus. 
3  Standaard bij Mercedes-AMG S 65. 4 Standaard bij Mercedes-Maybach 
S 560/S 560 4MATIC. 5 Standaard bij S 600 en Mercedes-Maybach S 650.

Markant en fraai oogt de combinatie uit zwarte 

interieurhemel, zwarte openporige houten sierdelen 

en notenbruin leder.



815

734

H29

729 H21

H28 H10

H27

H16

515 | 865 | 575 | 585
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Bekleding porselein/zwart

815

515

865

575

585

Nappaleder1

Nappaleder Exclusief1

AMG-nappaleder1, 2

Nappaleder Exclusief AMG Line Plus1

AMG-nappaleder Exclusief1, 3

Sierdelen

734

H29

729

H28

H27

H16

H21

H10

Eucalyptushout glanzend bruin

Wortelnotenhout glanzend bruin1, 3, 4, 5

Populierenhout glanzend zwart1

designo openporig essenhout bruin1

designo openporig essenhout zwart1

designo pianolak flowing lines zwart1

designo pianolak zwart1

AMG-carbon/pianolak zwart1

1  Optie. 2 Standaard bij Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ en AMG Line Plus. 
3  Standaard bij Mercedes-AMG S 65. 4 Standaard bij Mercedes-Maybach 
S 560/S 560 4MATIC. 5 Standaard bij S 600 en Mercedes-Maybach S 650.

Bekledingen en sierdelen.

Sportief en exclusief ziet de combinatie van 

porselein-zwarte nappalederen bekleding en zwarte 

designo pianolak flowing lines sierdelen eruit.



524

H29

729

H10H28

H27

H16

H21

554 | 564
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Bekleding mahoniebruin/zijdebeige

524

554

564

Nappaleder Exclusief1

Nappaleder Exclusief AMG Line Plus1

AMG-nappaleder Exclusief1, 2

Sierdelen

H29

729

H28

H27

H16

H21

H10

Wortelnotenhout bruin glanzend2

Populierenhout glanzend zwart1

designo openporig essenhout bruin1

designo openporig essenhout zwart1

designo pianolak flowing lines zwart1

designo pianolak zwart1

AMG-carbon/pianolak zwart1

1  Optie. 2 Standaard bij Mercedes-AMG S 65.

De nappalederen bekleding mahoniebruin/zijde-

beige verwijst met zijn kleur naar Amerikaans 

 tropisch hout: een symbool van behaaglijke luxe.



975 | 995

H29

729 H21

H10H27

H16
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Bekleding designo zijdebeige/satijnrood pearl

975

995

designo semi-anilineleder Exclusief1, 2

designo AMG-nappaleder Exclusief2, 3

Sierdelen

H29

729

H27

H16 

H21

H10

Wortelnotenhout bruin glanzend

Populierenhout glanzend zwart4

designo openporig essenhout zwart4

designo pianolak flowing lines zwart4

designo pianolak zwart4

AMG-carbon/pianolak zwart4

1  Optie (niet voor Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ en Mercedes-AMG S 65). 
2  Sierdelenpakket Exclusief inbegrepen. 3 Optie voor Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ 
en Mercedes-AMG S 65. 4 Optie.

Bekledingen en sierdelen.

Decente sensualiteit: laat u vervoeren door dit 

interieur met lederen bekleding in fraai zijdebeige/

satijnrood pearl.



962 | 955

H29

729 H21

H27

H16
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Bekleding designo zijdebeige/diepzeeblauw

962

955

designo semi-anilineleder Exclusief1, 2

designo AMG-nappaleder Exclusief2, 3

Sierdelen

H29

729

H27

H16

H21

Wortelnotenhout bruin glanzend

Populierenhout glanzend zwart4

designo openporig essenhout zwart4

designo pianolak flowing lines zwart4

designo pianolak zwart4

1  Optie (niet voor Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ en Mercedes-AMG S 65). 
2  Sierdelenpakket Exclusief inbegrepen. 3 Optie voor Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ 
en Mercedes-AMG S 65. 4 Optie.

Voor een maritieme look is er de bekleding  

designo zijdebeige/diepzeeblauw.



965

985

H29

H21H28

H10H27

H16
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Bekleding designo zijdebeige/titaangrijs pearl

965

985

designo semi-anilineleder Exclusief1, 2

designo AMG-nappaleder Exclusief2, 3

Sierdelen

H29

H28

H27

H16

H21

H10 

Wortelnotenhout bruin glanzend

designo openporig essenhout bruin4

designo openporig essenhout zwart4

designo pianolak flowing lines zwart4

designo pianolak zwart4

AMG-carbon/pianolak zwart4

Bekledingen en sierdelen.

Een markante, moderne look creëert de kleur  

titaangrijs pearl in de nieuwe S-Klasse, stijlvol  

afgestemd met zijdebeige.

1  Optie (niet voor Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ en Mercedes-AMG S 65). 
2  Sierdelenpakket Exclusief inbegrepen. 3 Optie voor Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ 
en Mercedes-AMG S 65. 4 Optie.
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Afmetingen S-Klasse.

Afmetingen Mercedes-Maybach 
S-Klasse.

Afmetingen S-Klasse verlengde uitvoering.

Afmetingen Mercedes-Maybach 
S 600 Pullman.

Alle gegevens in millimeters. De afgebeelde afmetingen zijn gemiddelde waarden. Ze gelden voor voertuigen in de standaarduitvoering en in onbelaste toestand.

1899

1624

1496

5125

11933035897

995

523

737

350

1069

575

490

309

1637

2130

1499

1560

1516

1554

1899

1624

1494

5255

11933165897

995

523

867

351

1069

575

490

309

1637

2130

1501

1561

1516

1554

1899

1634

1498

5462

12003365897

963

553

1015

357

1075

575

490

309

1632

2130

1491

1527

1516

1554

6499

1930 2130
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Technische gegevens.

Dieselmotoren Benzinemotoren

S 350 d S 350 d 4MATIC S 400 d S 400 d 4MATIC S 450 S 450 4MATIC

Aantal cilinders/opstelling 6/lijn 6/lijn 6/lijn 6/lijn 6/lijn 6/lijn

Cilinderinhoud (cm3) 2925 2925 2925 2925 2999 2999

Nominaal vermogen (kW (pk) bij t/min)

Nominaal vermogen e-motor  

(kW (pk) bij t/min)

210 (286)/3400–4600

–

210 (286)/3400–4600

–

250 (340)/3600–4400

–

250 (340)/3600–4400

–

270 (367)/5500–6100

16 (22)/900

270 (367)/5500–6100

16 (22)/900

Nominaal koppel1 (Nm bij t/min) 600/1200–3200 600/1200–3200 700/1200–3200 700/1200–3200 500/1600–4000 500/1600–4000

Versnellingsbak 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC

Acceleratie 0–100 km/h (sec.) 6,0 [6,0] 5,8 [5,8] 5,4 [5,4] 5,2 [5,2] 5,1 [5,1] 4,9 [4,9]

Topsnelheid (km/h) 2502 [2502] 2502 [2502] 2502 [2502] 2502 [2502] 2502 [2502] 2502 [2502]

Banden/velgen voor 245/55 R17 245/55 R17 245/50 R18 245/50 R18 245/50 R18 245/50 R18

Banden/velgen achter 245/55 R17 245/55 R17 245/50 R18 245/50 R18 245/50 R18 245/50 R18

Brandstof diesel diesel diesel diesel euro euro

Brandstofverbruik4

gecombineerd l/100 km

gecombineerd km/l

5,4–5,2 [5,4–5,2]

18,5–19,2 [18,5–19,2]

5,7–5,6 [5,7–5,6]

17,5–17,9 [17,5–17,9]

5,4–5,2 [5,4–5,2]

18,5–19,2 [18,5–19,2]

5,7–5,6 [5,7–5,6]

17,5–17,9 [17,5–17,9]

6,9–6,6 [6,9–6,6]

15,5–14,5 [15,5–14,5]

7,3–7,0 [7,3–7,0]

14,3–13,7 [14,3–13,7]

CO2-emissie4 gecombineerd (g/km) 139–135 [139–135] 150–147 [150–147] 139–135 [139–135] 150–147 [150–147] 157–150 [157–150] 167–159 [167–159]

Emissieklasse5 Euro 6 [Euro 6] Euro 6 [Euro 6] Euro 6 [Euro 6] Euro 6 [Euro 6] Euro 6 [Euro 6] Euro 6 [Euro 6]

Tankinhoud (optioneel)/daarvan reserve (l) 70 (–)/8,0 70 (–)/8,0 70 (–)/8,0 70 (–)/8,0 70 (–)/8,0 70 (–)/8,0

Bagageruimtevolume6 (VDA) (l) 510 [510] 510 [510] 510 [510] 510 [510] 510 [530] 510 [530]

Eigengewicht7 (kg) 1870 [1890] 1925 [1950] 1905 [1925] 1860 [1975] 1895 [1915] 1960 [1975]

Max. toegestaan totaalgewicht (kg) 2690 [2720] 2740 [2780] 2705 [2740] 2760 [2800] 2665 [2700] 2730 [2760]

Het beste voor de motor:
Mercedes-Benz Originele Motorolie.

  Waarden tussen vierkante haakjes geldt voor verlengde uitvoering. Voor de leverbare motorvarianten, uitvoeringen en bijbehorende technische gegevens verwijzen wij u naar de geldende prijslijst. 1 Opgaven van het nominaal 
vermogen en koppel volgens (EG) nr. 595/2009 in de huidige versie. 2 Elektronisch begrensd. 3 AMG Driver’s Package (optie). 4 De opgegeven waarden voor brandstofverbruik en CO2-emissie werden gemeten volgens de  
voorgeschreven meetprocedure (§ 2 nrs. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in de huidige versie). De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen. Waarden 
variëren afhankelijk van de banden/velgen. 5 Opgaven uitsluitend geldig binnen de Europese Unie. Landspecifieke afwijkingen mogelijk. 6 Opgaven volgens richtlijn 2007/46/EG in de huidige versie. 7  Betreft het
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Benzinemotoren Mercedes-Maybach

S 560 S 560 4MATIC S 600 Mercedes-Maybach S 560 Mercedes-Maybach S 560 4MATIC

Aantal cilinders/opstelling V/8 V/8 V/12 V/8 V/8

Cilinderinhoud (cm3) 3982 3982 5980 3982 3982

Nominaal vermogen (kW (pk) bij t/min)

Nominaal vermogen e-motor  

(kW (pk) bij t/min)

345 (469)/5250–5500

–

345 (469)/5250–5500

–

390 (530)/4900–5300

–

345 (469)/5250–5500

–

345 (469)/5250–5500

–

Nominaal koppel1 (Nm bij t/min) 700/2000–4000 700/2000–4000 830/1900–4000 700/2000–4000 700/2000–4000

Versnellingsbak 9G-TRONIC 9G-TRONIC 7G-TRONIC PLUS 9G-TRONIC 9G-TRONIC

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

Topsnelheid (km/h) 2502 [2502] 2502 [2502] – [2502] 2502 2502

Banden/velgen voor 245/50 R18 245/50 R18 245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19

Banden/velgen achter 245/50 R18 245/50 R18 275/40 R19 275/40 R19 275/40 R19

Brandstof euro euro super plus euro euro

Brandstofverbruik4 

gecombineerd l/100 km

gecombineerd km/l

8,2–7,9 [8,2–7,9]

12,7–12,2 [12,7–12,2]

8,8–8,5 [8,8–8,5]

11,4–11,8 [11,4–11,8]

– [11,6]

– [8,6]

8,8

11,4

9,3

10,8

CO2-emissie4 gecombineerd (g/km) 186–181 [186–181] 200–195 [200–195] – [270] 198 209

Emissieklasse5 Euro 6 [Euro 6] Euro 6 [Euro 6] – [Euro 6] Euro 6 Euro 6

Tankinhoud (optioneel)/daarvan reserve (l) 80 (–)/8,0 80 (–)/8,0 80 (–)/8,0 80 (–)/8,0 80 (–)/8,0

Bagageruimtevolume6 (VDA) (l) 530 [530] 530 [530] – [500] 500 500

Eigengewicht7 (kg) 1945 [1970] 2000 [2025] – [2135] 2140 2195

Max. toegestaan totaalgewicht (kg) 2755 [2790] 2765 [2805] – [2790] 2815 2815

Het beste voor de motor:
Mercedes-Benz Originele Motorolie.

Nederlandse kentekengewicht. De opgaven van het leeggewicht volgens richtlijn 92/21/EG in de versie 95/48/EG voor voertuigen in de standaarduitvoering valt in de regel echter 100 kg hoger uit (massa rijklaar inclusief brandstoftank 
voor 90 % gevuld, bestuurder 68 kg en bagage 7 kg). Opties en accessoires kunnen het gewicht overeenkomstig verhogen. Waarden tussen vierkante haakjes gelden voor de verlengde uitvoering. Meer technische gegevens kunt u vinden op 
www.mercedes-benz.nl
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Mercedes-Maybach Mercedes-AMG

Mercedes-Maybach S 650 Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ Mercedes-AMG S 65

Aantal cilinders/opstelling V/12 V/8 V/12

Cilinderinhoud (cm3) 5980 3982 5980

Nominaal vermogen (kW (pk) bij t/min)

Nominaal vermogen e-motor 

(kW (pk) bij t/min)

463 (630)/5000

–

450 (612)/5500–6000

–

463 (630)/4800–5400

–

Nominaal koppel1 (Nm bij t/min) 1000/2300–4200 900/2750–4500 1000/2300–4300

Versnellingsbak 7G-TRONIC PLUS AMG SPEEDSHIFT MCT negentraps sporttransmissie AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC

Acceleratie 0–100 km/h (sec.) 4,7 – [3,5] – [4,2]

Topsnelheid (km/h) 2502 – [2502], [3003] – [2502], [3003]

Banden/velgen voor 245/45 R19 255/45 ZR19 255/45 ZR19

Banden/velgen achter 275/40 R19 285/40 ZR19 285/40 ZR19

Brandstof super plus super plus super plus

Brandstofverbruik4

gecombineerd l/100 km

gecombineerd km/l

12,7

7,9

- [11,2]

- [8,9]

- [11,9]

- [8,4]

CO2-emissie4 gecombineerd (g/km) 289 – [203] – [279]

Emissieklasse5 Euro 6 – [Euro 6] – [Euro 6]

Tankinhoud (optioneel)/daarvan reserve (l) 80 (–)/8,0 70 (80)/10,0 (12,0) 80 (–)/12,0

Bagageruimtevolume6 (VDA) (l) 500 – [510] – [470]

Eigengewicht7 (kg) 2160 – [1970] – [2150]

Max. toegestaan totaalgewicht (kg) 2820 – [2745] – [2750]
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799988183

989197

033992775

044998890

049897

040

Lakken.

Unilakken

040 Zwart

Metallic lakken1

183

197

775

890

897

988

989

992

998

Magnetietzwart

Obsidiaanzwart

Iridiumzilver

Cavansietblauw

Robijnzwart

Diamantzilver

Smaragdgroen

Selenietgrijs

Antracietblauw

designo lakken1

799 designo diamantwit bright

designo manufakturlakken1

033

044

049

designo mokkazwart metallic

designo allanietgrijs magno 

designo kasjmierwit magno

1  Optie.  
Verdere individuele designo lakken bij uw Mercedes-Benz dealer.

Unilakken Metallic lakken1 designo lakken1

designo manufakturlakken1



Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties 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 (6/17). 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

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.

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart, dialog@daimler.com, 6701 · 0620 · 07-00/1017

Mercedes-Benz is medeoprichter van de stichting Laureus Sport for Good Foundation.

Sinds de stichting in 2000 in het leven is geroepen, ondersteunt en bevordert Mercedes-Benz de doelen en waarden 

van dit wereldwijde gemeenschapsprogramma: met sociale sportprojecten het leven van sociaal achtergestelde of 

zieke kinderen verbeteren. Laureus is een fundamenteel onderdeel van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van 

Mercedes-Benz. Elke nieuwe Mercedes-Benz draagt deze waarden dan ook uit. Wanneer u een Mercedes-Benz 

aanschaft, ondersteunt u de stichting ’Laureus Sport for Good Foundation’.


