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Mercedes-Benz GLE Coupé:

Uusi urheilullisempi valinta Mercedesin SUV-mallistoon
•
•
•
•

Ison coupén ja SUV-mallin liitto erottuu joukosta ulko- ja sisämuotoilullaan
Mallistossa diesel- ja bensiiniversio sekä kolme AMG-erikoismallia
9G-Tronic-automaattivaihteiston yhteydessä Dynamic Select –toiminnot
Vakio- ja valinnaisvarustelista on harvinaisen kattava

Uusi GLE Coupé on kokonaan uusi lisä Mercedes-Benzin menestyksekkäiden coupé-mallien
joukkoon. Lujuutta henkivän SUV- ja keveitä linjoja edustavan coupé-muotoilun liitto on saatavana
kahtena Euro 6 –normit täyttävänä V6-moottorisena vaihtoehtona sekä kolmena AMG-versiona.
”GLE Coupémme jatkaa uskollisesti Mercedes-Benzin ikonisia coupé-muotoilun periaatteita, mutta
rikastettuna SUV-maailmasta peräisin olevilla muotoiluvaikutteilla. Sen jännittävät mittasuhteet
edustavat selkeyttä ja yksinkertaisuutta, modernin luksuksen käsitettä parhaimmillaan sekä
äärimmäistä urheilullisuutta”, Daimlerin muotoilujohtaja Gorden Wagener kiteyttää.
GLE Coupé nostaa isojen neliovisten coupé-mallien muotoilun ja viimeistelyn uudelle laatutasolle.
SUV-vaikutteiset voimakkaat pyöränkaaret, korkea vyötärölinja ja reilu maavara yhdistyvät
Mercedes-coupéille tyypilliseen matalaan kattolinjaan, pystyyn jäähdyttimen säleikköön sekä ledetuvaloihin. Takana auton ilmettä tehostavat kolmiulotteisilta vaikuttavat ohuen nauhamaiset
takavalot, kaksoispakoputket sekä kromattu alleajosuoja. Lisäilmettä autoon saa AMG Line- ja
Night-varustepaketeilla. Valinnaisia ulkovärejä on 11, joista 7 on metallisävyjä. Lisäksi saatavana
on kaksi erikoissävyä: designo-timantinvalkoinen sekä designo-hyasintinmetallinpunainen.
Matkustamossa on vakiona musta Artico-tekonahkaverhoilu ja –kojelauta, urheiluistuimet.
nahkapäällysteinen monitoimiohjauspyörä, kristallinharmaa sisäkatto sekä alumiinisävyiset
somisteosat. Saatavana ovat myös AMG Line –sisäverhoilu sekä Exclusive- ja designo Exclusive –
paketit. Viimeksi mainitulla tasolla matkustamossa on posliinin ja mustan sävyinen
nappanahkaverhoilu.
GLE Coupe -mallistossa diesel- ja bensiiniversio sekä kolme AMG-erikoismallia
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Moottori
Iskutilavuus cm3
Teho
kw/hv/rpm
Vääntö Nm/rpm
Kulutus l/100 km
CO2 g/km
0-100 km/h, s
Huippunopeus km/h
Renkaat

GLE 350 d 4Matic Coupe
V6-dieselmoottori,
suoraruiskutus, turboahdin
2987
190/258
3600
620/1600 - 2400
6,9 – 7,2
180 - 189
7,0
226
8.5 J x 20
275/50 R 20

GLE 400 4Matic Coupe
V6-bensiinimoottori,
suorasuihkutus, turboahdin
2996
245/333
5500
480/ 1400 - 4000
8,7 - 9,0
199 - 211
5,9
247
8.5 J x 20
275/50 R 20

GLE Coupén mitat:
Pituus/leveys/korkeus mm
Akseliväli mm
Raideleveys edessä/takana mm
Tavaratila

4900/2003/1731
2915
1658/1725
650–1720 litraa

Tarjolla on myös kolme AMG-versiota. V6-kaksoisturbomoottorilla varustetun GLE 450 AMG
Coupé 4Maticin teho on 270 kW (367 hv) ja vääntö 520 Nm. V8-biturbomoottoriset versiot ovat
GLE 63 Coupé 4Matic (410 kW/557 hv ja 700 Nm) sekä GLE 63 S Coupé 4Matic (430 kW/585 hv
ja 760 Nm). AMG-malliston suorituskyky on omassa luokassaan, sillä mallit kiihtyvät 0–100
kilometriin vain 4,2–5,7 sekunnissa.
9G-Tronic-automaattivaihteiston yhteydessä Dynamic Select -toiminnot
GLE Coupén kaikissa vaihtoehdoissa käytetään 9G-Tronic-automaattivaihteistoa, jonka Dynamic
Select-järjestelmä tarjoaa kuljettajan käyttöön viisi eri vaihteiston toimintatapaa: Individual,
Comfort, Slippery, Sport sekä (nelivetomalleissa GLE 400 lisävarusteena ja GLE 63 ja GLE 450
vakiovarusteena) Sport+. Haluttu toimintatapa valitaan käyttöön keskikonsolin pyörökytkimellä.
Individual-vaihtoehdossa kuljettaja voi itse ohjelmoida järjestelmään haluamiaan ajoasetuksia ja
alusta-asetuksia. Dynamic Select -valinnat vaikuttavat paitsi auton jousituksen, ohjauksen ja
moottorin säätöihin, myös esimerkiksi moottorin käyntiääneen, mittaristoon ja ajovalojen
toimintatapaan.
GLE 350 d 4Matic Coupe ja GLE 400 4Matic Coupe –malleissa 4Matic-nelivedon voimanjako etuja taka-akselin välillä on 50:50, mutta AMG-tasolla 40:60. Auton etenemiskykyä ja vakautta lisää
eri avustinjärjestelmien yhteistoiminta. Näitä ovat 4Matic-nelivedon lisäksi ASR-vetoluistonesto,
ESP- ajovakauden hallintajärjestelmä mutka-ajoavustimella ja Adaptive Brake –jarrujärjestelmä.
GLE 350 d 4Matic Coupe ja GLE 400 4Matic Coupe –malleissa on vakiona Agility Control –
teräsjousitus. Valinnaisvarusteena on saatavana Airmatic-ilmajousitus, joka GLE Coupéssa on
yhdistetty ensimmäistä kertaa jatkuvasti säätyvään ADS Plus –alustavaimennukseen. Joulukuusta
2015 lähtien GLE 350 d 4Maticiin on saatavana myös mutka-ajoa helpottava Active Curve System
–avustinjärjestelmä.
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Vakio- ja valinnaisvarustelista on harvinaisen kattava
GLE Coupén vakiovarusteisiin kuuluvat sähkötoiminen Easy-Pack-takaluukku, peruutuskamera,
sivutuuliavustin, CPA Plus –törmäyksenestoavustin ja Bas Plus –jarruavustin, johon voi
valinnaisvarusteena liittää risteävän liikenteen varoittimen. Infotainment-järjestelmistä mukana ovat
Audio 20 CD, kojelaudan 7-tuumainen monitoiminäyttö, aktiivinen pysäköintiavustin, älykäs ledvaloihin perustuva ILS-valojärjestel sekä Mercedesin connect me –palvelut käyttöliittymineen.
Mercedes-Benz tarjoaa ensimmäistä kertaa tässä autoluokassa myös täysin sähkötoimisen,
uloskääntyvän ja sisään puskurin alle taittuvan vetokoukun, johon in integroitu ESP-perävaunun
vakautustoiminto. GLE Coupén vetokyky on enimmillään 3500 kiloa.
Valinnaisvarustelistalta löytyvät esimerkiksi automaattinen Distronic Plus -etäisyysavustin, PreSafe-jarrut jalankulkijatunnistuksella, aktiivinen kaista-avustin ja katveavustin, pysäköintipaketti 360
asteen kameranäkymällä, tai Magic Vision Control –pyyhkimet. Comand Online –infotainmentjärjestelmän viimeisin kehitysversio sisältää muun muassa 8-tuumaisen monitoiminäytön,
reaaliaikaisia liikennetietoja hyödyntävän HDD-navigoinnin sekä liikennemerkkitunnistuksen.
Valinnaisina autoon saa vielä vaikkapa kauko-ohjattavan takaistuimen viihdejärjestelmän tai Bang
& Olufsenin äänentoistojärjestelmän.

Tiedotteeseen liittyviä lisätietoja:
Veho-konsernin media-arkisto, tiedotteet ja pienet kuvat löytyvät osoitteesta
www.cisionwire.fi/veho-group
Lisätietoja myös www.veho.fi ja www.mercedes-benz.fi ja http://media.daimler.com/.
Isot kuvat tehtaan sivuilta http://media.daimler.com/
tai suoraan linkistä:
http://media.daimler.com/dcmedia/0-921-1769934-1-1769946-1-0-0-0-0-1-0-1549054-0-3842@aj.a1.s177018-0-0-0-0.html?TS=1435234232902
Lisätietoja:
Karin Bäcklund, Veho Group Oy Ab, tiedotuspäällikkö, puh. 010 569 2202, karin.backlund@veho.fi
Pauli Eskelinen, Mercedes-Benz henkilöautoryhmä, tuotepäällikkö, puh. 010-569 2530,
pauli.eskelinen@veho.fi
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