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Teho CO2-päästöt Saatavissa

Diesel

E 200 d 110 kW (150 hv) 109 g/km 12/2016

E 220 d 143 kW (194 hv) 109 g/km 10/2016

E 350 d 190 kW (258 hv) 140 g/km 12/2016

Bensiini

E 200 135 kW (184 hv) 138 g/km 10/2016

E 250 155 kW (211 hv) 138 g/km 10/2016

E 400 4Matic 270 kW (333 hv) 180 g/km 12/2016

AMG E 43 4Matic 295 kW (401 hv) 192 g/km 12/2016

Moottorivalikoima



Edeltäjiä



Vakiovarusteet

- taka-akseliston ilmajousitus sisältäen tasonsäädön
- kantavuus esim. E 220 d T A:lla 670 kg, vetopaino 2100 

kg
- tavaratilan peite ja turvaverkko
- sähkötoiminen takaluukku
- sähkötoimisesti kaatuvat takaselkänojat



Tavaratila

Tavaratilan tilavuus suurimmillaan 1 820 l

Tavaratilan tilavuus
perusasennossa

640 l

Pisin kuljetettava lankku 3 180 mm

Tavaratilan leveys kapeimmillaan
pyöräkoteloiden välissä

1 100 mm



Tavaratila



Tavaratila



Tavaratila



NTG 5.5 HMI – Touch Control painikkeet sekä 
suomenkielinen käyttöjärjestelmä

Vasen: Mittariston valikoiden käyttö Oikea: Multimedian/ auton järjestelmien käyttö



Uudistunut mittaristo ja Widescreen Cockpit

• Classic

• Progressive

• Sport

• Lisävarusteena Comand Onlinen yhteydessä.

• Kaikissa mittariston sisältöä muokattavissa 
kuljettajan toiveiden mukaisesti

• Omat muokkaukset tallennettavissa 
käyttäjäprofiilin taakse



Älykkään ajamisen seuraava taso
Matkalla autonomiseen ja kolarittomaan ajamiseen – avustinjärjestelmien viimeisin sukupolvi 
uudessa E-sarjassa

Car-to-X-Kommunikaatio
(vakiovaruste Comand Onlinen ja Live 
Traffic:in yhteydessä) Kaukopysäköintipilotti

(lisävaruste)

PRE-SAFE® Impulse 
Side
(ajoavustinpaketti Plus)

PRE SAFE® Sound

Väistöohjausavustin
(ajoavustinpaketti)

MULTIBEAM LED, ajovalossa adaptiivinen 
kaukovaloavustin (lisävaruste)

Aktiivinen jarrutusavustin

Jalankulkijatunnistuksella, 
risteystoiminolla (vakiovaruste) ja 
jononpään tunnistus (ajoavustinpaketti)

Drive Pilot
(ajoavustinpaketti)

Etäisyyspilotti, 
ohjausavustin, aktiivinen 
hätäpysähtymisavustin, 
nopeusrajoitusavustin

Aktiivinen 
kaistanvaihtoavustin
(ajoavustinpaketti maakohtaisin 
rajoituksin)



Hinnat



Intelligent Drive

Vakiovarusteet



Aktiivinen jarrutusavustin
Pienentää peräänajon riskiä

Näkyvä etäisyysvaroitus

Törmäysvaroitus ja adaptiivinen jarrutusavustin tilanteissa joissa lähestytään hitaammin liikkuvia tai 
pysähdyksissä olevia ajoneuvoja

Autonominen jarrutus mikäli kuljettaja ei reagoi aikaisempiin varoituksiin



Aktiivinen jarrutusavustin risteävän liikenteen 
tunnistuksella

Lisätoiminto: vaaran aiheuttavan risteävän 
liikenteen tunnistus

Näkyvä ja kuuluva varoitus

Kuljettajan jarruvoiman lisäys tarpeen mukaan, 
täysjarrutukseen mikäli tarve

Mikäli kuljettaja ei reagoi: autonominen jarrutus

PRE-SAFE®- järjestelmien aktivointi



Aktiivinen jarrutusavustin

Törmäysvaroitus

Tilanteeseen mukautettu jarrutusavustus 

Autonominen jarrutus jalankulkijoiden johdosta
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PRE SAFE® Sound
Matkustajien suojaaminen stapediusrefleksin 
avulla

Tarkoitus vähentää kolarin aiheuttamia 
kuulovaurioita

Havaittaessa vaaratilanne

Tuotetaan lyhyt kohinaääni audiolaitteista

“kehittynyt varoitus” korville

Kun äänenpaine ylittää n. 80 dB tason, 
stapediuslihas kiristyy ja siirtää jalustimen pois 
sisäkorvan ikkunalta 

1 Tärykalvo 3 Stapedius (jalustin)

2 Sisäkorva (simpukka) 4 Stapediuslihas



Intelligent Drive

Lisävarusteet



Car-to-X-Kommunikaatio.
Reaaliaikainen tietojen vaihto autojen välillä

Tietojen vaihto lähialueella olevien autojen kanssa

Kuljettaja voi lähettää varoituksia myös manuaalisesti

Varoitusjärjestelmä tilanteesta riippuen:

kuvake navigoinnin näytössä

mittaristossa

ääniviestinä

COMAND Online ja Live Traffic Information 
yhteydessä

Attention
!



Drive Pilot: Aktiivinen kaistanvaihtoavustin
Sivuttaisopastus kaistanvaihdon yhteydessä 
(hyväksytty toistaiseksi vain Saksassa)

Mukavuustoiminto kaistanvaihtoon, jonka kuljettaja aloittaa 
pitämällä vilkkua kytkettynä > 2 s 

Keskeytetään mikäli 

ei havaita kuljettajan aloitetta

havaitaan este

kuljettaja ohjaa liikettä vastaan



Drive Pilot:
Älykäs etäisyys- ja sivuttaisavustus

Yhdistetty etäisyys- ja sivuttaisavustus 
kaistamerkintöjen avulla

Suunta perustuu ympäröiviin autoihin ja 
samansuuntaisiin rakenteisiin

Etäisyyspilotti DISTRONIC: reagoi myös seisoviin 
ajoneuvoihin

Pidennetty seisonta-aika stop & go tilanteissa



DRIVE PILOT: Aktiivinen hätäpysäytysavustin
Käsien tunnistuksen varoitusta pidennetty

Käsien tunnistuksen aika riippuvainen ajotilanteesta

Kuljettaja voi keskeyttää hätäpysäytyksen autoa ohjaamalla

Varoitusvalo Varoitusääni 
mikäli kuljettaja ei 
reagoi

Nopeuden 
hidastaminen
mikäli kuljettaja 
ei reagoi 
jatkuvaan 
varoitukseen 
(etäisyyspilotti 
Distronic)

Jarruvoiman 
lisääminen 
pysähdyksiin asti 
pitäen auto 
kaistamerkintöjen 
välissä (aktiivinen 
jarrutusavustin)

Seisontajarrun 
kytkeminen kun 
auto pysähtynyt

Hätävilkkujen 
aktivointi kun 
nopeus alittanut
60 km/h



Camera

DRIVE PILOT: Nopeusrajoitusavustin
Etäisyyspilotti Distronicin säätäminen nopeusrajoitusten mukaan

Etäisyyspilotti Distronicin säätäminen perustuu:

kamera havaitsee nopeusrajoitusmerkit mutta myös taajamamerkit tai tietyörajoitukset 

Nopeusrajoitukset tallennettu navigointijärjestelmään, Saksassa 50 km/h taajamissa ja 100 km/h 
ulkopuolella

Vain COMAND Online yhteydessä.



DRIVE PILOT: 
Jononpään hätäjarrutustoiminto

Väistämismahdollisuuden puuttuessa: välitön hätäjarrutus

Nopeuteen n.130 km/h asti

Onnettomuuden välttäminen n.100 km/h asti



DRIVE PILOT: Väistöohjausavustin

Auttaa väistämään risteävän jalankulkijan

Kuljettaja aloittaa toiminnon

Helpottaa suoristamaan auton



Pre-Safe® Impulse Side
Ajoavustinpaketti Plus

Väistämätön kylkikolari havaitaan tukien avulla

Istuimen selkänojan verhoilussa olevien 
ilmapussien täyttö

Törmäyksen sattuessa kuljettaja tai etumatkustaja 
siirretään kohti auton keskustaa



Multibeam Led -ajovalot & optimoitu 
Kaukovaloavustin
Ajovalossa 84 itsenäisesti ohjattavaa led-valoa


