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Mercedes-Benz E-sarjalle ympäristösertifikaatti 

 
E-sarjan CO2-päästöt pudonneet lähes kolmanneksella 
 
 

• E-sarjan aiheuttamat CO2-päästöt jopa 15 000 kiloa pienemmät kuin ennen 
• E 220 d kuluttaa koko elinikänsä aikana 6000 litraa vähemmän polttoainetta 
• Yli 160 auton komponenttia kierrätysmuoveista ja luonnonmateriaaleista 

 
 
Mercedes-Benzin uuden E-sarjan suorituskyky on todettu kestäväksi myös luonnon ja ympäristön 
kannalta. Riippumattoman tutkimus – ja testisarjan tuloksena E-sarjalle on myönnetty ISO 14062 –
ympäristösertifikaatti tunnustuksena pienentyneistä päästöistä ja kulutuksesta sekä innovatiivisesta 
materiaalien käytöstä E-sarjan rakenteissa.  
 
”Analysoimme malliemme ympäristötaseen niiden koko elinkaaren aikana – alkaen tuotannosta ja 
käyttövuosista ja päätyen kierrätykseen saakka. Nämä analyysit menevät paljon pidemmälle kuin 
lain vaatimat selvitykset. Tavoitteenamme ovat automallit, jotka ovat erittäin ympäristöystävällisiä 
omissa segmenteissään. Uusin todistus tästä on E-sarjan saama ympäristösertifikaatti”, toteaa 
Daimlerin tutkimus- ja ympäristöjohtaja Anke Kleinschmit.  
 
 
E 220 d: kulutus vain 3,9 l/100 km, CO2-päästöt 15000 kiloa edeltäjää pienemmät 
 
Uuden E-sarjan suoritusarvot puhuvat puolestaan esimerkiksi E 220 d –mallissa, joka monessa 
suhteessa todistaa E-sarjan kestävästä suorituskyvystä. Mallin keskikulutus on ainoastaan 3,9 
l/100 km ja CO2-päästöt 102 g/km. Näihin arvoihin ei yllä edes moni huomattavasti pienempi 
automalli. Suorituskyvyn takeina ovat täysin uusi nelisylinterinen dieselmoottori, 9G-Tronic-
automaattivaihteisto, tehostunut painonhallinta sekä luokkansa paras aerodynamiikka. 
 
E 220 d ei kuitenkaan ole taloudellinen vain ajettaessa. Auton holistisessa suunnitteluprosessissa 
on otettu huomioon CO2-päästöjen kokonaismäärä valmistuksesta auton loppukierrätykseen 
saakka. Esimerkkilaskelmassa, johon sisältyy 250 000 ajokilometriä, E 220 d tuottaa 36 tonnin 
CO2-päästöt, kun edeltävä vastaava malli tuotti päästöjä vielä 51 tonnin verran. CO2-tehokkuus on 
näin parantunut peräti 15 tonnia eli 29 prosenttia. 
 
Käytetyn energian määrää laskettaessa tulos on yhtä vakuuttava. Primäärienergiaa kuluu E 220 
d:n esimerkkilaskelman (250 000 km) aikana 27 prosenttia aikaisempaa vähemmän. Kun määrä 
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muutetaan polttoaineen energiansisällöksi, kokonaiskulutus on vähentynyt 6000 litralla 
dieselpolttoainetta. 
 
 
Kierrätysmuovien ja luonnonmateriaalien käyttö kasvussa 
 
E-sarjan loppukierrätysaste on 95 prosenttia, mutta lisäksi auton materiaalikäyttöä on kehitetty 
huomattavasti. Uudessa mallissa yhteensä 72 komponenttia on valmistettu korkealuokkaisista 
kierrätysmuoveista. Osien yhteispaino on 54,4 kiloa eli 30 prosenttia enemmän kuin edeltäneessä 
E-sarjassa. Lisäksi 90 komponenttia on valmistettu aidoista luonnonmateriaaleista. Nämä osat 
painavat yhteensä 33,1 kiloa eli 59 prosenttia enemmän kuin E-sarjassa ennen tätä. 
 
 
E-sarjan materiaalit sopivat myös allergikoille 
 
Mercedes-Benzin käyttämät valmistus- ja sisustusmateriaalit on valikoitu niin, että ne takaavat 
myös matkustajien hyvinvoinnin autossa. E-sarjan suunnitteluprosessissa on siksi huomioitu myös 
allergikot. Esimerkiksi kaikki ihon kanssa mahdollisesti kosketuksiin joutuvat materiaalit on 
dermatologisesti testattu allergisten reaktioiden estämiseksi. E-sarjalle on myönnetty Euroopan 
Allergiatutkimuskeskuksen ECARF Seal of Quality –tunnustus osoitukseksi siitä, että auton 
materiaalit sopivat myös allergioista kärsivien käyttöön. 
 
 
Multibeam Led -valot saivat Red Dot –muotoilupalkinnon 
 
Vaativan ympäristösertifikaatin lisäksi E-sarja on hiljattain palkittu myös arvostetulla Red Dot –
muotoilupalkinnolla, jolla huomioitiin auton innovatiiviset Multibeam Led –ajovalot. Red Dot –
palkinnot jakaa 41 riippumattomasta muotoilijasta ja erikoistoimittajasta koostuva raati. Arvion 
mukaan Multibeam Led –valot takaavat Mercedes-Benzin uudelle E-sarjalle paitsi majesteettisen 
vakuuttavan ulkonäön, myös vakuuttavaa valoteknologista etumatkaa.  Valot koostuvat 84:stä 
itsenäisesti ohjatusta led-yksiköstä, jotka valaisevat automaattisesti tietä ennen kokemattoman 
tarkasti, nopeasti ja kirkkaasti. Varjostustoiminnon ansiosta valot eivät häikäise lainkaan 
vastaantulijoita ja muita tielläliikkujia. 
 
 
 
Tiedotteeseen liittyviä lisätietoja: 
Veho-konsernin media-arkisto, tiedotteet ja matalaresoluutiokuvat 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/.  
Korkearesoluutiokuvat valmistajan 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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