E-Klasse

Estate

Vloeiende vormentaal.
Elke lijn volgt het principe van sensuele puurheid.

De dynamische proporties met spannende belijning zorgen ervoor dat de E-Klasse Estate uiterst
licht overkomt en laten de auto met de meeste ruimte in het premiumsegment er ongelooflijk
elegant uitzien. Talrijke uitrustingsvarianten zetten daarbij individuele accenten.

Neem plaats en ervaar een onovertroffen ruimtegevoel. Grote sierdelen, harmonieus
op elkaar afgestemde kleuren en een nadrukkelijk horizontaal georiënteerde vormgeving
dragen allemaal bij aan het hoogwaardige, royale interieur. Een perfecte plek om te
reizen, na te denken en te ontspannen.

Stimulerend comfort
en voorbeeldige veiligheid.
Tijdens de spits, tijdens lange nachtritten of op onbekende trajecten – uw E-Klasse Estate
zorgt ervoor dat u, vooral in stressvolle situaties, minder wordt belast. Met Mercedes-Benz
Intelligent Drive is elke rit in een Mercedes-Benz niet alleen veilig, maar ook uniek. De tijd
die u namelijk achter het stuurwiel doorbrengt, is uw eigen tijd. Tijd om te ontspannen.
Tijd om energie op te doen. Zodat u niet alleen veilig op uw bestemming aankomt, maar
ook ontspannen.

Baanbrekend innovatief.
Spontaan de weg af en het terrein in. Over landweggetjes, door de sneeuw
en in het zand – de E-Klasse All-Terrain bewijst zijn sublieme kwaliteiten niet alleen
in het verkeer. Op het eerste gezicht is zijn doorzettingsvermogen dan ook direct
duidelijk.

Rijassistentiepakket plus.
Deze elkaar aanvullende veiligheids- en assistentiesystemen kunnen ervoor zorgen dat de bestuurder
minder wordt belast tijdens het rijden, het risico op
ongevallen verminderen en zowel de inzittenden als de
overige verkeersdeelnemers beter beschermen. Deze
combinatie breidt het rijassistentiepakket uit met het
systeem PRE-SAFE® Impulse Side.

Head-up display.
Met het head-up display heeft de bestuurder altijd direct
zicht op alle belangrijke informatie zonder van het verkeer
te worden afgeleid. Hiermee wordt een virtueel beeld
van circa 21 x 7 cm in het gezichtsveld van de bestuurder
geprojecteerd, dat op zo’n 2 meter voor hem boven de
motorkap lijkt te zweven.

COMAND Online.
COMAND Online laat nauwelijks iets te wensen over als
het om infotainment, navigatie of communicatie gaat.
Hierbij worden de aanduidingen in hoge resolutie op het
31,2 cm (12,3 inch) mediadisplay weergegeven. De
navigatie vanaf harde schijf zorgt samen met Live Traffic
Information – realtime verkeersinformatie – voor snelle
routegeleiding naar de gewenste bestemming.

MULTIBEAM LED.
MULTIBEAM LED past het rijlicht extreem snel en nauwkeurig aan de actuele verkeerssituatie aan, bijvoorbeeld in
bochten, op de snelweg of bij mist. Dankzij deze innova
tieve technologie kan permanent met grootlicht worden
gereden, zonder de overige verkeersdeelnemers te verblinden. De leds kunnen uiterst nauwkeurig afzonderlijk
worden aangestuurd om te voorkomen dat de overige
verkeersdeelnemers worden verblind en zorgen voor
heldere verlichting van de omgeving.

Groots als vanouds. Variabeler dan ooit.

Remote parkeerassistent.

Met de enorme bagageruimte voldoet de E-Klasse Estate niet alleen aan de hoogste
eisen. Dankzij intelligente opbergoplossingen als de achterbankleuning die in de
verhouding 40/20/40 kan worden neergeklapt, wordt veel comfort geboden en staan
flexibele transportmogelijkheden ter beschikking voor zowel zakelijke als privé ritten.

Met de remote parkeerassistent kunt u uitstappen en vervolgens met behulp van een
smartphone in een krappe parkeerplaats inparkeren. Het systeem wordt van buitenaf
bediend met de bijbehorende app.1
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De bestuurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de controle over zijn auto. Hei is mogelijk dat de automatische parkeerfunctie van de remote
parkeerassistent niet in alle landen is toegestaan.

Parkeerpakket met 360°-camera.

AIR BALANCE-pakket.

De actieve parkeerassistent vergemakkelijkt niet alleen het zoeken naar een parkeerplaats, maar ook het in- en uitparkeren wanneer er in lengte- of dwarsrichting wordt
geparkeerd. De 360°-camera geeft op het display van het multimediasysteem beelden
weer die de realiteit benaderen om ondersteuning te kunnen bieden aan de bestuurder tijdens het parkeren en manoeuvreren.

Met het AIR BALANCE-pakket kan het interieur worden geparfumeerd. Hiervoor kan
uit verschillende hoogwaardige geuren worden gekozen voor de juiste stemming.
Daarnaast kan de luchtkwaliteit in het interieur verder worden verbeterd door ionisatie
en geoptimaliseerde filtering van binnen- en buitenlucht.

Standaarduitvoering.

De uitrustingslijn AVANTGARDE.

De standaarduitvoering is een geslaagde combinatie van elegantie en sportiviteit.
De uitrusting bestaat onder andere uit een klassieke grille met drie lamellen
en de Mercedes-Benz ster op de motorkap. De 43,2 cm (17 inch) lichtmetalen velgen
en een tweedelige achterbumper met zwart inzetstuk in diffusorlook zetten sportieve
accenten.

Met deze uitrustingslijn oogt het exterieur nóg dynamischer en sportiever. Tot de
uitrusting behoren onder andere lichtmetalen velgen, specifieke voorbumper en designelementen van chroom en aluminium. De sportieve look wordt nog verder benadrukt door
het verlaagde AGILITY CONTROL-onderstel. Drie verschillende kleurstellingen, een
sportief driespaaks multifunctioneel stuurwiel in nappaleder, sierdelen van aluminium en
comfortstoelen in lederlook ARTICO/stof Norwich met horizontale banen dragen eveneens
bij aan de sportieve uitstraling van het AVANTGARDE-interieur.

De uitrustingslijn EXCLUSIVE.

De AMG Line.

Het moderne en luxueuze EXCLUSIVE-exterieur kenmerkt zich door een specifieke
voorbumper, klassieke grille en Mercedes-Benz ster op de motorkap, extra chroomsierelementen en lichtmetalen velgen. Dankzij exclusieve uitrustingen heeft deze
uitrustingslijn een stijlvol interieur, waarbij moderne luxe de hoofdtoon voert. Daartoe
behoren onder andere stoelen met een exclusief design in leder/stof Valence, drie
aantrekkelijke kleurconcepten en royaal gebruik van houten sierdelen.

Het AMG Line exterieur staat garant voor sportiviteit en rijplezier met perfect op elkaar
afgestemde uitrustingen, zoals dynamische AMG-styling, lichtmetalen AMG-velgen en
verlaagd AGILITY CONTROL-onderstel. De typerende AMG-kenmerken van deze uitrustingslijn zorgen niet alleen zichtbaar maar ook tastbaar voor meer sportiviteit en exclusiviteit, zoals een aan de onderzijde afgevlakt multifunctioneel sportstuur, sportstoelen voor
verbeterde zijdelingse ondersteuning, AMG-sportpedalen en AMG-vloermatten.

AIR BODY CONTROL.
Het luchtveringssysteem zorgt in combinatie met continu verstelbare demping voor een hoog afrolcomfort en een hoge
rijdynamiek. Hierbij wordt de demping voor elk afzonderlijk wiel aan de rijsituatie aangepast. Ook kan het niveau van de
demping worden ingesteld als comfortabel of sportief.

DYNAMIC SELECT.
Een comfortabele, sportieve, uiterst sportieve, efficiënte of individuele rijstijl kan met behulp van DYNAMIC SELECT
met één vingertop worden ingesteld. Afhankelijk van het gekozen rijprogramma worden parameters voor de karakteristieken van motor, transmissie, ESP® en besturing aangepast.

Rule on.
De Mercedes-AMG E-Klasse Estate.

Elke Mercedes-AMG is een uniek meesterwerk met een onmiskenbaar karakter. Wat onze Performance-
modellen en sportwagens met elkaar verbindt, is hun sportiviteit. Hun passie voor top performance. Zoiets ontstaat als de kunst van onze engineers wordt verheven tot de spirit van AMG. We
zijn ervan overtuigd dat grenzen steeds verder kunnen worden verlegd om nieuwe doelen te
bereiken. Voor ons is dan ook niets vanzelfsprekend. Grenzen worden immers door mensen gecreëerd, en kunnen ook door mensen worden doorbroken. Met deze instelling
creëren we uitstekende performance voor op het racecircuit – en op de weg.
Welkom in de wereld van AMG.
www.mercedes-amg.com

Technische gegevens.
Dieselmotoren
E 200 d

E 220 d

E 220 d 4MATIC

E 300 d

E 350 d

E 400 d 4MATIC

E 220 d 4MATIC

E 400 d 4MATIC

All-Terrain

All-Terrain

Cilinderinhoud (cm )

1950

1950

1950

1950

2925

2925

1950

2925

Max. vermogen1 (kW [pk])

110 (150)

143 (194)

143 (194)

180 (245)

210 (286)

250 (340)

143 (194)

250 (340)

Transmissie

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

Acceleratie van 0–100 km/h (sec.)

8,7

7,7

7,8

6,5

5,7

5,1

8,0

5,4

Topsnelheid (km/h)

217

235

233

250

250

250

231

250

gecombineerd l/100 km

4,9

4,9

5,2

5,2

5,5

6,0

5,6

6,4

gecombineerd km/l

20,4

20,4

19,2

19,2

18,2

16,7

17,9

15,6

CO2-emissie gecombineerd (g/km)

129

129

140

138

145

159

149

168

Emissieklasse3

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

3

Brandstofverbruik

2

2

Benzinemotoren
E 200

E 450 4MATIC

Mercedes-AMG

Mercedes-AMG

Mercedes-AMG

E 53 4MATIC+

E 63 4MATIC+

E 63 S 4MATIC+

Cilinderinhoud (cm3)

1991

2996

2999

3982

3982

Max. vermogen (kW [pk])

135 (184)

270 (367)

320+16 (435+22)

420 (571)

450 (612)

Transmissie

9G-TRONIC

9G-TRONIC

AMG SPEEDSHIFT TCT 9

AMG SPEEDSHIFT MCT 9

AMG SPEEDSHIFT MCT 9

Acceleratie van 0–100 km/h (sec.)

8,1

5,8

4,5

3,6

3,5

Topsnelheid (km/h)

231

250

250

250

290

gecombineerd l/100 km

7,1

8,7

8,7

10,8

10,8

gecombineerd km/l

14,1

11,5

11,5

9,3

9,3

CO2-emissie2 gecombineerd (g/km)

161

199

203

246

246

Emissieklasse

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

1

Brandstofverbruik2

3

Het beste voor de motor:
Mercedes-Benz originele motorolie.

1

O
 pgaven voor vermogen en koppel volgens wettelijke voorschriften (verordening (EU) 715/2007) in de laatst geldende versie. 2 Verbruikswaarden en CO2-emissies volgens wettelijke voorschriften (Verordeningen (EU) 715/2007 en
(EU) 2017/1153) in de laatst geldende versie. De aangegeven NEDC-waarde is afgeleid van de WLTP-waarde die volgens de nieuwe cyclus Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) is gemeten voor een voertuig in
de basisuitrusting. De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoed ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen. Optionele uitrustingen kunnen het verbruik en de CO2-emissie beïnvloeden.
Verdere informatie met betrekking tot de nieuwe WLTP-meetmethodiek treft u aan op www.mercedes-benz.nl/wltp. 3 Opgaven uitsluitend geldig binnen de Europese Unie. Landspecifieke afwijkingen mogelijk. Meer technische
gegevens kunt u vinden op onze website www.mercedes-benz.be mercedes-benz.nl

Afmetingen.

1005

1061

1475

716
498

486
502

841

1467

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

737

584

1153

2939
4933

1499

1609
2065

954
1805
2005
1175

361

282

1600
1852

819

1494

1450

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’.

Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze brochure benaderen

een internationale uitgave. Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in België en Nederland

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 (05/18) Deze brochure is

geldende standaard- en leverbare uitvoeringen. Hiervoor verwijzen wij naar onze laatste prijslijst.

Daimler AG, dialog@daimler.com, 07-0618

www.mercedes-benz.be

www.mercedes-benz.nl

