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S-sarjassa kolme uutta moottoria ja 48 V:n sähköjärjestelmä  

 

• Mercedes-Benzin historian tehokkain dieselmalli, kulutus vain 5,2 l/100 km 

• Uusia 6- ja 8-sylinterisiä bensiinimoottoreita ja uraauurtavaa teknologiaa 

• Vakiovarusteena nopea ja taloudellinen 9G-Tronic-automaattivaihteisto 

• 48 V:n sähköjärjestelmä tuo tehoa, taloudellisuutta ja uusia ominaisuuksia 
 
Mercedes-Benz lanseeraa uudessa S-sarjassa peräti kolme uutta moottoria: 6-sylinterisen rivimoottorin 
uudet diesel- ja bensiinivaihtoehdot sekä kaksoisahdetun V8-bensinimoottorin. Ensiesittelynsä Euroopassa 
saa myös integroitu 48 voltin sähköjärjestelmä sekä käynnistysmoottorin ja generaattorin yhdistävä ISG.   
 
Mercedes-Benzin historian tehokkain dieselmalli, kulutus vain 5,2 l/100 km 
 
S-sarjan myötä esitellään uusi kuusisylinterinen rividieselmoottori kahtena tehovaihtoehtona. S 350 d:ssä 
voimanlähde kehittää 210 kW huipputehon, S 400 d:ssä puolestaan 250 kW. Jälkimmäisessä versiossa 
kyseessä on Mercedes-Benzin historian kaikkien aikojen tehokkain sarjatuotantohenkilöauton 
dieselmoottori. Polttoaineenkulutus jää kuitenkin 5,2 litraan/100 km ja CO2-päästöt 135 grammaan/km. 
Molemmat moottorivaihtoehdot ovat Suomessa myynnissä vain nelivetoisina 4Matic-malleina. 
 
Vaikka teho on kasvanut, kulutus on pienentynyt jopa 6 prosenttia. Uuden rivimoottorin 
erikoisominaisuuksia ovat porrastettu, kulhomainen palotila, kaksivaiheinen ahtaminen ja ensimmäistä 
kertaa myös pakoventtiilien nousun Camtronic-säätöjärjestelmä. Moottorissa on alumiinilohko ja 
teräsmännät. Sylinteriseinämissä käytetään Mercedesin F 1-moottoreista tuttua kitkaa vähentävää 
Nanoslide-pinnoitetta. Pakokaasujen takaisinkierrätys toimii monitieperiaatteella, ja moottorin yhteyteen 
sijoitettu pakokaasujen jälkikäsittely on ensimmäistä kertaa yhdistetty muuttuvaan venttiilien ajoitukseen. 
Moottori on suunniteltu täyttämään myös tulossa olevat päästömääräykset. 
 
Dieselmallit pähkinänkuoressa 

 

 S 350 d (4Matic) S 400 d (4Matic) 

Sylinterit 6/rivi 6/rivi 

Iskutilavuus (cm3) 2925 2925 

Teho (kW/hv) 210/286 250/340 

Vääntö (Nm) 600 700 

Kulutus l/100 km 1,2,3 5,1/5,1 (5,5/5,5) 5,2/5,2 (5,6/5,6) 

CO2-päästöt/km 1,2,3 134/134 (145/145) 135/135 (147/147) 

Kiihtyvyys 0-100 km/h, s 2,3 6,0/6,0 (5,8/5,8) 5,4/5,4 (5,2/5,2) 
 

1 NEDC-yhdistetty, 2 Pitkä/lyhyt akseliväli, 3 Luvut suluissa: 4Matic 

 
 
Uusia 6- ja 8-sylinterisiä bensiinimoottoreita ja uraauurtavaa teknologiaa 
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Uusissa bensiinirivimoottoreissa ensiesitellään älykäs rinnakkaisahtojärjestelmä ja ISG-käynnistysmoottori-
generaattori. Nämä yhdessä takaavat erinomaisen tehotuoton ilman minkäänlaista turboviivettä. 
Rinnakkaisahtojärjestelmään kuuluu Twin Scroll-tyyppinen pakokaasuahdin ja alemmilla moottorin 
pyörintänopeuksilla moottorin täyttöä avustava sähköinen ahdin.  
 
S-sarjan uusi kaksoisahdettu kahdeksansylinterin turbovoimanlähde kuuluu maailman taloudellisimpiin V8-
bensiinimoottoreihin, sillä kulutus on vähentynyt 6–10 prosenttia. Tarjolla on kaksi tätä moottoria 
käyttävää malliversiota: S 560 4Matic sekä Mercedes-Maybach S 560 4Matic. Kulutuksen vähentämiseksi 
moottorinohjaus siirtää puolet sylintereistä lepotilaan venttiilien Camtronic-säätöjärjestelmän avulla, kun 
moottorin kuormitus on pieni. Moottorin erityispiirteenä turboahtimet sijaitsevat sylinteririvien V-muodon 
sisällä. Uusi V8 kehittää 345 kW:n tehon ja se voidaan yhdistää molemmissa malliversioissa 4Matic-
nelivetoon. 
 
Moottorivalikoiman huipulla on S 600:n V12-moottori, jonka suurin teho on 390 kW. Mercedes-Maybach S 
S 650:n uusi 12-sylinterinen voimanlähde kehittää 463 kW:n huipputehon ja 1000 Nm:n väännön. S-sarjan 
AMG-mallistossa on kaksi vaihtoehtoa: Mercedes-AMG S 63 4Matic+ 4-litraisella V8-kaksoisturbolla (450 
kW) sekä Mercedes-AMG S 65 12-sylinterisellä moottorilla (463 kW ja 1000 Nm). 
 
Bensiinimallit pähkinänkuoressa 
 

 S 450 
(4Matic) 

S 560 
(4Matic) 

S 600 Maybach 
S 650 

Sylinterit 6/rivi V8 V12 V12 

Iskutilavuus 
cm3 

 
2999 

 
3982 

 
5980 

 
5980 

Teho 
kW/hv 

 
270/367 

 
345/469 

 
390/530 

 
463/630 

Vääntö 
Nm 

 
500 

 
700 

 
830 

 
1000 

Yhd. kulutus 
l/100 km1,2,3 

6,6/6,6/- 
(7,0/7,0/-) 

7,9/7,9/8,8 
(8,5/8,5/9,3) 

-/11,6/- -/-/12,7 

CO2-päästöt  
g/km 1,2,3 

150/150/- 
(150/159/-) 

181/181/198 
(195/195/209) 

-/270/- -/-/289 

Kiihtyvyys 
0–100 km, s 
2,3 

5,1/5,1/- 
(4,9/4,9/-) 

4,7/4,7/4,9 
(4,6/4,6/4,9) 

4,6 4,7 

 
1 NEDC-yhdistetty, 2 Pitkä/lyhyt akseliväli/Mercedes-Maybach, 3 Luvut suluissa: 4Matic 

 
Vakiovarusteena nopea ja taloudellinen 9G-Tronic-automaattivaihteisto 
 
Kaikissa uuden S-sarjan malliversioissa (lukuun ottamatta 12-sylinterisiä moottoreita) teho välitetään 
pyörille 9G-Tronic-automaattivaihteiston kautta. 9G-Tronic on maailman ensimmäinen 9-vaihteinen 
automaattivaihteisto premium-luokan takaveto-, neliveto-, hybridi- tai plug-in-hybridiautoihin. Vaihteisto 
mahdollistaa miltei huomaamattomat vaihdot. Rakenne on kompakti ja kevyt, joten vaihteisto ei vaadi 
paljonkaan asennustilaa. Silti se kykenee välittämään jopa 1000 newtonmetrin vääntövoiman moottorilta 
pyörille. 
 
48 V:n sähköjärjestelmä tuo tehoa, taloudellisuutta ja uusia ominaisuuksia 
 
Uuden S-sarjan S 450- ja S 500 –malliversioissa on integroitu 48 voltin sähköjärjestelmä. Sen lisäksi 
uutuutena esitellään integroitu käynnistysmoottori ja generaattori (ISG).  
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48 V:n järjestelmä tuo kaivatun kolmannen vaihtoehdon vakiintuneen 12 V:n järjestelmän ja sähköautojen 
vaatiman korkeajännitejärjestelmän väliin. Suurjännite edellyttää erityisiä varotoimia sähköturvallisuuden 
suhteen, joten se sopii vain harvojen komponenttien virransyöttöön. Perinteisen 12 V:n järjestelmän teho 
on puolestaan rajallinen, kun monipuolistuvien apulaitteiden tehovaatimukset kasvavat. 48 V:n järjestelmä 
ei kuitenkaan korvaa 12 V:n järjestelmää vaan täydentää sitä. 
 
Sähkön 48 V:n järjestelmään generoi moottorin ja vaihteiston väliin asennettu ISG-käynnistysmoottori-
vaihtovirtageneraattori. Perinteisen 12 V:n järjestelmän vaatima sähkö syötetään 48V–12V-
jännitemuuntajan avulla. Autossa on edelleen myös 12 V:n akku, mutta sen koko on pienentynyt. Kun 
akkujen kokonaiskapasiteetti on kuitenkin huomattavasti kasvanut, esimerkiksi pysähdyksissä olevan auton 
ilmastoinnin ylläpitoon on käytössä enemmän sähköenergiaa kuin aikaisemmin. 
 
48 V:n järjestelmän mukanaan tuomia etuja: 
 

• Hybriditoiminnot kuten tehostustoiminto (16 kW lisätehoa ja 250 Nm lisävääntöä 
polttomoottorille), energian talteenotto (hidastuksissa vapautuvaa liike-energiaa käytetään akun 
lataamiseen) sekä rullaus polttomoottori sammutettuna (ajotilanteen ja akun varaustason salliessa 
polttomoottori kytkeytyy irti voimansiirtojärjestelmästä ja auto rullaa vapaasti). 

• Moottorin sammutus/käynnistys lähes huomaamattomasti esimerkiksi rullauksen jälkeen. 

• Start/stop-järjestelmä 2.0: Järjestelmä ennakoi auton pysähtymisen muun muassa aikaisemman 
ajoprofiilin ja liikennetietojen perusteella ja sammuttaa auton sen ollessa vielä liikkeessä. 
Alamäessä moottori ei käynnisty automaattisesti, kun jarru vapautetaan, jolloin jonon perässä voi 
rullata moottori sammutettuna. Jokaisessa tilanteessa moottori käynnistyy heti kaasua 
painettaessa. 

• Tyhjäkäyntinopeuden säätö: Tyhjäkäynti on energiataloudellinen 520 rpm/min. 

• Sähköinen lisäahdin: Sähköinen lisäahdin poistaa turboviiveen myös moottorin pienillä 
pyörintänopeuksilla. 

• Sähköinen vesipumppu: Parantaa jäähdytyskykyä yli kaksinkertaistamalla pumpun maksimitehon 
400 watista noin 950 wattiin. Pumppu voi käydä tilannekohtaisesti moottorin nopeudesta 
riippumatta ja säästää siten energiaa.  

• Ilmastoinnin sähköinen kylmäainekompressori: Sähkökompressorin ansiosta ilmastoinnin toiminta 
on riippumaton moottorin pyörimisnopeudesta. Ilmastointi toimii myös rullattaessa polttomoottori 
sammutettuna sekä auton seisoessa paikallaan start/stop-järjestelmän toimiessa. 

 
 
 
Tiedotteeseen liittyviä lisätietoja: 
Veho-konsernin media-arkisto, tiedotteet ja pienet kuvat löytyvät osoitteesta http://news.cision.com/fi/veho-oy-ab 
Lisätietoja myös www.veho.fi ja www.mercedes-benz.fi ja http://media.daimler.com/.  
Suuren resoluution kuvat tehtaan sivuilta http://media.daimler.com/ 
 
 
Lisätietoja: 
Pekka Koski, Veho Henkilöautot, lehdistöpäällikkö, puh. 0400 210 490, pekka.koski@veho.fi 
Pauli Eskelinen, Mercedes-Benz henkilöautoryhmä, tuotepäällikkö, puh. 010-569 2530, pauli.eskelinen@veho.fi 
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