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Yeni S-Serisini HD büyüleyiciliğinde yaşayın. iPad® için Mercedes-Benz kataloğu uygulaması  
ve iPhone® için dijital işletme talimatı “Mercedes-Benz Guide”. Her iki uygulama da birçok  
video ve başka ilave içerikler içerir ve ayrıca iTunes Store®’dan ücretsiz olarak temin edilebilir.

Intelligent Drive (Akıllı Sürüş)  
konseptini hissedin.

Zaten her yolda araç sürmüş olan birine yolda eşlik etmesi için ne  
verebiliriz? Zaten her durumu öngörüsüyle bilen birini nasıl şaşırtabiliriz? 
Başından beri yönetmeye alışkın olan birini nasıl yönlendirebiliriz? İlgiyle. 
Saygıyla. Kıymet bilerek. Ve bunların her birini henüz bilinmeyen bir düzeyde 
yaparak. En iyi yavaşlama değerlerine sahip aracın keyfine varın.



Resimlerde, standart donanım kapsamında olmayan isteğe bağlı 
 donanımlar ve araç aksesuarları da gösterilebilir.

1  Sürücü her an aracın kontrolünden sorumludur. Araç dışından park  
etme yardımcısı Türkiye’de 360° Kamera ve KEYLESS-GO donanımlarıyla 
birlikte sunulmaktadır.

Büyüleyicilik.

02 | Mercedes-Benz S 500
Metalik Selenit Grisi
AMG Tasarım Konsepti, 10 kollu AMG tasarımı 
hafif alaşım jantlar, Exclusive paketi, panoramik 
sunroof, magma grisi Exclusive Nappa Deri, 
Espresso kahvesi konsol, designo kahverengi 
dişbudak ağacı süslemeler

08 | Mercedes-Benz S 600
designo Mocha Siyahı
5 çift kollu hafif alaşım jantlar, Exclusive paketi, 
panoramik sunroof, birinci sınıf tekli arka koltuklar, 
Arka Koltuk Eğlence Sistemi, kızıl kahverengi 
Exclusive Nappa deri, ipek beji konsol, parlak 
ceviz ağacı süslemeler

58 | Mercedes-AMG S 63 4MATIC+
designo Elmas Beyazı
Çapraz kollu siyah boyalı AMG tasarımı dövme 
jantlar, Porselen Rengi AMG Exclusive Nappa 
deri, siyah konsol, AMG karbon-fiber/siyah  
piyano boyası süslemeler

66 | Mercedes-AMG S 65
Metalik Antrasit Mavisi
Çok kollu AMG tasarımı dövme jantlar, kızıl  
kahverengi AMG Exclusive nappa deri, ipek  
beji konsol, designo kahverengi dişbudak  
ağacı süslemeler

76 | Mercedes-Maybach S 650
Metalik Yakut Siyahı
Çok kollu, Maybach tasarımı dövme jantlar,  
designo ipek beji semi-anilin Exclusive deri,  
saten kırmızı konsol, designo siyah piyano  
boyası dekoratif çizgili süslemeler

Yenilik.

18 | Mercedes me
22 | Servis ve hizmetler
26 | ENERGIZING konfor kumandası
30 | Mercedes-Benz Intelligent Drive (Akıllı Sürüş)
34 | MULTIBEAM LED far teknolojisi
36 | Motorlar 
38 |  MAGIC BODY CONTROL üç boyutlu kamera 

destekli süspansiyon sistemi ve AIRMATIC
40 |  COMAND Online müzik, eğlence sistemi ve 

navigasyon ön hazırlığı
41 |  Araç dışından park etme yardımcısı1,  

Mercedes me connect
42 | Ambiyans aydınlatması
43 | Burmester® 3D Surround ses sistemi
44 | Arka koltuk konfor paketi ve eğlence sistemi
46 | Donanımlar ve paketler
54 | S 600 ve S 600 Guard
56 | Mercedes-AMG modelleri
76 | Mercedes-Maybach modelleri
84 | Jantlar
88 | Döşemeler ve süslemeler
97 | Ölçüler
98 | Teknik değerler ve renkler
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Gördüğü yoğun ilginin keyfine varıyor ve 
şimdi bunun karşılığını fazlasıyla veriyor.
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Kimseye bir şey kanıtlamak zorunda  
olmamak. Ve bunu yine de her gün yapmak.

Örneğin kaynakların yeterince bilinçli bir şekilde kullanılamadığını.  
Medeniyetin zirvesine daha henüz ulaşılmadığını. Tasarruf ile bolluğun  
iki zıtlık olmadığını, aksine birbirini tamamladığını. Yeni S-Serisi, kendini  
kanıtlarcasına sınıfının en akıllı yardımcı sistemleri, beden ve ruhu büyü-
leyen duyulara sahip yeni geliştirilmiş bir motor nesli ile ortaya çıkıyor.
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En iyi yavaşlama ile etkileyicidir.
Hayatımızı daha hızlı hale getiren çok sayıda teknoloji mevcuttur. Yeni S-Serisinde 
dünyanızı bir anlığına durduracak bir donanımın prömiyeri yaşanıyor. İstek üzerine 
temin edilebilen ENERGIZING1 konfor kumandası, renklerin, seslerin, ışıkların ve 
hatta koltuk masaj fonksiyonlarının etkinleştirilmesi ve akıllı kombinasyonu  
anlamına geliyor. Küçük dokunuşlar uyarıyor veya rahatlatıyor ve böylece perfor-
mansınızı arttırıyor.

1 ENERGIZING konfor kumandası Türkiye’de sunulmamaktadır.
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İnsan nasıl bu kadar sakin kalabilir?
Siz de bunu bazen kendinize soruyor musunuz? Başka hiçbir lüks Sedan, 
tarz ve duruş arasındaki yolu böylesine üstün şekilde yönlendiremez.  
Zarif tasarlanmış çizgiler ve çarpıcı ayrıntılar, mütevazi bir şekilde yeni 
S-Serisinin daha gösterişli görünmesini sağlar. Bu stil size tanıdık  
geliyor mu?
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Tasarım aynı zamanda sizin görmediğinizdir. Her bir kullanım işlemi  
duyusal bir deneyime dönüştüğünde. Bileşenler mekanda süzülüyormuş 
gibi göründüğünde. Birden bire her şey hiç çaba gerektirmeden ve  
sezgisel olarak gerçekleşmeye başladığında. Bu, dijital çağın gerçek  
değeri. Bu, yeni S-Serisinin gerçek lüksü. 

Sadelik kişiliği oluşturur.



Kim olduğunu göstermek. Neye sahip olduğunu değil.
Mevcudiyet ve prestij yeni S-Serisinin kelimenin tam anlamıyla yüzünden 
okunuyor. Opsiyonel MULTIBEAM LED far teknolojisi ön plana çıkıyor.  
Toplam 84 adet LED, otoyol aydınlatmasına hükmediyor. Seçkin bir ışık  
grafiği karanlıkta bile benzersiz bir S-Serisi varlığını ortaya koyuyor.
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Buraya oturan zaten çok şey 
başarmıştır. Ancak daha bir 
çok şey de yapmak istiyordur.

Yolcular, araçtan indiklerinde, tıpkı bindiklerinde olduğu gibi rahatlamış 
ve konsantrasyonlarını korur şekilde ineceklerdir. Bu, bir S-Serisinin 
benzersiz konfor sözüdür. Çok yönlü ayarlanabilen ergonomik koltuklar 
tam olarak uyum sağlar ve özel üretim hissi verir. Altı masaj programı, 
ısıtmalı kol dayanakları ve kendinize ait bir buzdolabı; her şey mümkün 
ve her şeyin odağında siz varsınız.
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İnsanlar vardır, yaydıkları ışıkla tüm bir odayı aydınlatır.  
Sedanlar vardır, egemenlikleriyle tüm bir sınıfa yol  
gösterici olurlar.

Tüm özelliklerin arasında  
hala en değerlisi: Karizma.
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Dünyamız sizin ellerinizde.
www.mercedes.me Burada her şey sadece sizin etrafınızda döner. Hayatınızı büyüleyi-
ci bir şekilde kolaylaştıracak ve zenginleştirecek hizmetlerin, tekliflerin ve yeniliklerin 
dünyasını keşfedin. Hem de dijital ortamda rahat bir şekilde size ulaşmasını bekleyerek. 
Böylece bizim dünyamız, sizin dünyanız olur.
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Tüm bağlantı ve mobilite hizmetlerimiz ve başka birçok büyüleyici teklifimiz tek bir 
yerde ve sadece size özel. İşte bu Mercedes me. Hemen bugün ücretsiz kaydolun ve 
Mercedes-Benz Dünyasını PC veya laptopunuza ve yoldayken tablet, akıllı telefon  
veya akıllı saatinize getirin. Hayatınızda devamlı değişiklikler olduğundan, biz de hiz-
metlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Şimdi inceleyin: www.mercedes.me/welcome

Bireysel ilhamı sadece online olarak yaşamak istemiyor musunuz? Mercedes me 
 Store’ları dünya çapında, örneğin Pekin, Moskova ve Hamburg’da büyülüyor.

Ağ ile bağlantılı yaşantınız, böylesine büyüleyici bir tarzda kolaylaşabilir.
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1 Pazarda temin edilebilirliğine bağlı olarak.

Mercedes me connect sizi aracınıza, aracınızı 
da tüm dünyaya bağlar. Kapsamlı ve konforlu 
bağlantı hizmetleri, aracınızla ilgili olarak sizi çe-
peçevre destekler; daha fazla güvenlik, daha 
 fazla bağlılık ve elbette daha büyüleyici bir sürüş 
deneyimi sağlar. Sürüş sırasında da sürekli 
 bağlantıda olmanın verdiği iyi his. Mercedes me 
connect’e dahil olacaklar arasında, bir arıza  
veya kaza durumunda otomatik destek sağlayabi-
len temel hizmetlerin yanı sıra, araç ayarlarını 
akıllı telefon aracılığıyla yapabilmeyi sağlayan 
Remote Online hizmetleri seçeneği ve çok  
daha fazlası mevcut olacaktır.

Mercedes me inspire, size marka deneyimleri 
ve ilham verici bir diyalog imkanı sunacak. Size 
her zaman en iyi çözümleri sunabilmemiz için 
 fikirlerimizi paylaşmak ve sizi neyin heyecanlan-
dırdığını öğrenmek istiyoruz. Bunun için, örneğin 
klasik otomobil konularının (etkinlikler, seyahatler 
ve yaşam tarzı alanlarına ait) ötesine uzanan  
bir topluluk, giderek artan teklifler ve deneyimler 
geliştiriyoruz.

Mercedes me move, akıllı mobilite çözümlerine 
erişim sunuyor: car2go, Free-floating Car-
sharing’in dünya çapındaki öncüsü ve pazar lide-
ridir. moovel mobilite uygulaması, birbirinden 
farklı mobilite sağlayıcılarının tekliflerini bir araya 
getirir ve böylece A’dan B’ye en ideal yolu bulur. 
mytaxi uygulaması ile taksi çağırabilir, gelişini can-
lı olarak takip edebilir ve ödemesini kolayca ya-
pabilirsiniz. Mercedes-Benz Rent, yakınınızdaki bir 
Mercedes-Benz bayisinde her durum için kısa 
veya uzun süreli bir araç kiralaması sunar. Black-
lane üzerinden şoförlü bir Sedan rezerve ede-
bilirsiniz. FlixBus, şehirler arası otobüslerde ucuz, 
rahat, konforlu ve çevre dostu seyahat etmenize 
olanak sağlar.

Mercedes me assist, aracınızın bakımını son 
derece kolaylaştıracak. Böylece online olarak 
 yakınınızdaki bir Mercedes-Benz bayisini kolayca 
bulabilecek ve bir servis randevusu alabilecek-
siniz. Dijital servis raporu, gerçekleştirilen bakım 
hizmetleri konusunda sizi her zaman bilgilendi-
rir. Bu rapor, yapılan bir bakımdan sadece bir gün 
sonra, online olarak kullanımınıza sunulur. 

Güncel servis raporunun yanı sıra, bakım geçmişi-
nin tamamını ve ayrıca aracınızın servis aralıklarını 
görebilir ve ihtiyaç halinde çıktısını alabilirsiniz.

Mercedes me finance, sizi hayalinizdeki 
 otomobile ulaştıracak çeşitli seçenekler sunar. 
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, sizinle 
 birlikte, ihtiyaçlarınıza uyarlanmış ideal leasing, 
finansman ve sigorta çözümünü bulur. Leasing 
ürünlerimiz, her zaman en yeni araç modellerini 
kullanmanızı ve bu sırada azami esnekliğin key-
fini sürmenizi sağlar. Çünkü aracı satın almak için 
değil, sadece kullanmak için ödeme yaparsınız 
ve böylece aylık cazip taksitlerden faydalanırsınız. 
Finansman tekliflerimizle, yeni Mercedes-Benz’i-
nizin ödemesini kişisel finansman planlamanıza 
uygun şekilde yapabilirsiniz. Böylece, seçilen 
 peşinat tutarı ve sözleşme geçerlilik süresi üze-
rinden aylık taksitlerinizin miktarını birlikte belir-
leyebiliriz. Cazip koşullara sahip bireysel sigorta 
çözümlerimiz, bütçeniz ve aracınız için güvenilir 
bir koruma sunar. Sözleşmeyi imzaladıktan sonra 
finansman sözleşmenizi online olarak rahatlıkla 
yönetebilirsiniz.1
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Hizmetimiz Mercedes’iniz ile mükemmel şekilde uyumludur.
Bir otomobilden fazlasını satın alıyorsunuz: Paha biçilemez Mercedes-Benz ortaklığı. Bu sizin için 
 huzur, güvenlik ve özgürlük anlamına gelir. Başka bir deyişle: Bir Mercedes kullanmanın verdiği iyi his.

1  Genel iş koşullarımız geçerlidir. 2 Mobilo hizmetinin kullanım ve geçerlilik şartlarını Mercedes-Benz Yetkili Servisleri’nden, MB İletişim Hattı’ndan veya 
mobilo.mercedes-benz.com.tr sitesinden öğrenebilirsiniz.

Mercedes’iniz için en iyisi. Hiç kimse 
 Mercedes’inizi, Mercedes-Benz yetkili servislerin-
deki tecrübeli uzman çalışanlarımızdan daha iyi 
tanıyamaz. Kapsamlı hizmet teklifi ve yüksek kali-
te beklentisi, aracınızın en iyi durumda olmasını 
sağlar. Bu nedenle test edilmiş Mercedes-Benz 
orijinal parçalarına ve özel aletlere güveniyoruz.

Sizin için en iyisi. İlk kilometreden itibaren en-
dişesiz bir şekilde yola çıkmak. Bu, size özel 
uyarlanmış Mercedes-Benz hizmet sözleşmeleri 
ile sağlanır. Bu sırada uzun süreli planlama gü-
venliğinden, sabit aylık taksitler sayesinde sürekli 
maliyet kontrolünden ve maliyet şeffaflığından 
faydalanırsınız. Ayrıca, ilave servis masraflarına 
karşı ideal şekilde korunmuş olursunuz. 

m ŞIMDI DAHA FAZLA BILGI EDININ

Mercedes-Benz hizmet sözleşmeleri ile ilgili Mercedes-Benz Yetkili 
Servisleri’nden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Mobiliteniz için en iyisi. Mercedes-Benz 
 Mobilo’nun1 mobilite çözümü ile arızalar, kazalar, 
küçük aksilikler veya vandalizmde bile tüm 
 Avrupa’da rahat bir şekilde seyahat edin. Çünkü 
Mobilo ile yerinde yardım, bir yedek araç, ara-
cın çektirilmesi veya bir otelde konaklama hakkına 
sahipsiniz. Mobilo, aracın ilk trafiğe çıkışından 
sonraki ilk iki yıl için mevcuttur ve her yetkili ser-
viste 30 yıllık bir süreye kadar yenilenebilir.  
Bu tür durumlarla karşılaştığınızda 444 62 44 
Mercedes-Benz iletişim hattımızı arayın ve 
 Mobilo’nun hayatınızı kolaylaştıran hizmetlerin-
den ücretsiz faydalanın2.
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Mercedes-Benz olmadan motor sporları nasıl olurdu?
Bir otomobil yarışını kazanan ilk otomobil, bir Daimler motoruna sahipti. İlk Mercedes 
bir yarış otomobiliydi. Gümüş oklar; gerçek bir efsane. Mercedes-Benz’in motor 
sporlarıyla bağının ardında büyük bir gelenek yatar. Motor sporları, bugün hala mar-
kayı ve üzerinde yıldızı taşıyan her aracı şekillendirmektedir. Markanın benzersiz 
tarihini ilk elden Stuttgart’taki Mercedes-Benz Müzesi’nde deneyimleyin. 

m DAHA FAZLA BILGI EDININ

130 yılı aşkın süredir dünyayı hareketlendiren olguya  
tanıklık edin ve Mercedes-Benz Müzesi’nde otomobil  
tarihi içerisinde bir zaman yolculuğuna çıkın. Toplam 
16.500 m2 alanda 1500’den fazla otomobil sizi bekliyor. 
Bunların arasında, 1902 yılından kalma, türünün tek  
örneği olan en eski Mercedes’e veya martı kanatlı efsanevi 
araçlara rastlayabilirsiniz. Yenilikler mekanına hoş geldiniz: 
www.mercedes-benz.com/museum
www.facebook.com/mercedesbenzmuseum
www.instagram.com/mercedesbenzmuseum
www.twitter.com/mb_museum
www.google.com/+mercedesbenzmuseum
www.youtube.com/mercedesbenzmuseum
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m DAHA FAZLA BILGI EDININ

Formula 1 büyüsünü multimedya ortamında yaşayın.
www.facebook.com/MercedesAMGF1
www.twitter.com/MercedesAMGF1
www.youtube.com/MercedesAMGF1
www.google.com/+MercedesAMGF1
www.instagram.com/MercedesAMGF1
www.MercedesAMGF1.com
www.mercedes-benz.com/motorsport

Motor sporları olmadan Mercedes-Benz nasıl olurdu?

Mercedes-AMG F1 W08 EQ Power+, Saison 2017.

3 Haziran 1934 tarihinde, Nürburgring’de düzenlenen uluslararası Eifel yarışında 
gümüş ok efsanesi doğdu. O, bugün hiç olmadığı kadar canlı: 2016 yılında tarihi bir 
başarıya imza atarak 21 Grand Prix’nin 19’unu kazanan gümüş oklu fabrika takımı 
Mercedes AMG Petronas Motorsport, Formula 1 üretici ve sürücü klasmanında üst 
üste üçüncü şampiyonluğunu elde etti. Nico Rosberg, Mercedes-Benz F1 W07 
Hybrid aracı ile çöl metropolü Abu Dabi’deki muhteşem bir finalde ilk dünya şam-
piyonu unvanını elde etti. Bu başarıların değeri, yarış pistinin çok ötesindedir: 
Katedilen her metre, örneğin hafif yapı malzemelerinin ve hibrit teknolojisinin seri 
üretime yönelik gelişimini bir adım daha ileri götürür.
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Siz nasılsınız?
Çok önemli bir soru. Çünkü iyi hissetmeniz önemli bir güvenlik 
faktörüdür. Bu nedenle yeni S-Serisi, yolcularının bedenen ve 
ruhen iyi olmaları için aktif olarak çaba gösterir. 1972 yılından 
beri her bir S-Serisi araç olağanüstü konfor anlamına geliyor 
ancak bugün tamamen farklı bir kaliteden bahsediyoruz.



28



29

Aküsünü şarj eden ilk otomobil. 
Bir renk, bir ses veya bir ışık. Küçük dokunuşlar bile ruh halinizi 
değiştirebilir. Bu ve başka uyarılar yeni S-Serisinde tek bir tuşa 
basılarak akıllıca kombine edilir ve etkinleştirilir. Bunlar isteği-
nize uygun olarak sizi canlandırır veya rahatlatır ve böylece 
performansınızı arttırır. Buna ENERGIZING1 konfor kumandası 
adını veriyoruz; ve bununla sürüş güvenliğinde belirgin bir 
artışı kastediyoruz.

1 ENERGIZING konfor kumandası Türkiye’de sunulmamaktadır.
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Her yerde gözü olan yenilikler.
Opsiyonel Sürüş Yardım Paketi, Aktif Şerit Değiştirme Yardımcısı1 
bulunan Aktif Direksiyon Yardımcısı ve Çarpışma Önleme Yardımcısı 
ile sürücüyü kapsamlı bir şekilde destekler. Güzergah bazlı hız 
uyarlaması1, direksiyon yardımcısı ve dur-kalk pilotu ile DISTRONIC 
PLUS etkinleştirilmişse virajlardan, dönel kavşaklardan, kavşaklar-
dan, otoyol gişelerinden ve dönüşlerden önce aracın hızını ayarlar. 
Hız sınırı yardımcısı1 yoldaki trafik levhalarına göre aracın hızını 
uygun seviyeye düşürür. Böylece kendinizi çepeçevre güvende 
hissedebilirsiniz.

1 Sadece belirli ülkelerde temin edilebilir.
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Dünyanın ilk otomobil üreticisi Mercedes-Benz, entegre bir güvenlik konsepti 
geliştirdi. Bununla, güvenli bir sürüş sunmayı, tehlikelere karşı uygun şekilde 
tepki vermeyi, kazaları önlemeyi ve kaza sonuçlarını hafifletmeyi hedefledi. 
Hem Mercedes’in yolcuları hem de tüm diğer trafik katılımcıları için.

Entegre güvenlik konsepti Mercedes-Benz Intelligent Drive’ı da (akıllı sürüş) 
içerir. Sistem, Mercedes’inizi dünyanın en akıllı otomobillerinden biri ve 
“sizinle düşünen bir ortak” yapar. Mercedes-Benz Intelligent Drive yardımcı 
sistemleri tehlikeleri algılayabilir, zamanında uyarı yapabilir ve acil durum-
lara (örneğin frenleme ile) kendi başına müdahale edebilir. Böylece kazaların 
önüne geçilebilir veya kazanın şiddeti azaltılabilir. Yolcuları tehlikeden  
korumak için, gerektiğinde model temelinde PRE-SAFE® gibi ek tedbirler 
devreye girer.

Birçok Mercedes-Benz aracında opsiyonel sürüş yardım paketi bulunur. 
Otoyol, otoban ve şehir içi yollarda sürücüyü önemli ölçüde desteklemek 
paketin en önemli işlevleri arasındadır. Bu paket, çok şeritli yollarda  
(örneğin sollamada) şerit değiştirmeyi de destekler. Böylece, normal sürüş 
esnasında frenlemesi ya da hızlanması gerekmediğinden sürücünün  
yükü hafifler. Sürücü, aracı yönlendirirken ve hatta viraj alırken dahi belirgin 
şekilde desteklenir.

Güvenlik, konfor ve sürücü rahatlatma sistemleri daha önce birbirini hiç bu 
kadar güzel tamamlamamıştı. Sensörler, güvenlik sistemleri ve yardımcı  
sistemlerinin bu akıllı ve gelişmiş birlikteliği, otonom ve kazasız sürüşe giden 
bul yolda bir mihenk taşıdır. Ve büyüleyici yeni bir deneyimdir.

Mercedes-Benz Intelligent Drive (akıllı sürüş) –  
kazasız ve otonom sürüşe giden yolda öncü.
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m DAHA FAZLA BILGI EDININ 

Mercedes-Benz Intelligent Drive (akıllı sürüş) hakkında 
tüm bilgilere www.mercedes-benz-intelligent-drive.com 
adresinden ulaşabilirsiniz.
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Sadece bir S-Serisi bu  
kadar ileri görüşlüdür.
Opsiyonel olarak temin edilebilen MULTIBEAM 
LED far teknolojisi, seyir ışığının çok hızlı ve 
hassas bir şekilde güncel trafik durumuna uyar-
lanmasını sağlar. Ayrı ayrı kumanda edilebilen  
84 adet LED lamba ile nerede ihtiyacınız olursa 
orası aydınlatılır. Toplamda dört adet kumanda 
kutusu ideal aydınlatma tablosunu saniyede 100 
defa hesaplar ve bunun için ön camın arkasına 
yerleştirilmiş olan bir kamerayı kullanır.

Başka bir trafik katılımcısı algılanmazsa, yol düz 
devam ediyorsa ve aracın hızı 40 km/saat’in 
üzerindeyse ilave uzun far sistemi ULTRA RANGE 
uzun far otomatik olarak devreye girer. Bu sis-
temde yasal olarak izin verilen maksimum ışık gücü 
üretilir ve böylece uzun farın parlaklığı ancak 
650 metrenin ötesinde bir lüx referans değerinin 
altına düşer. Bir otoban durumu algılandığında 
buna göre optimize edilmiş olan bir uzun far düzen-
lemesi uygulanır. Otoban uzun farı karşıdan gelen 
ağır vasıtaların gözünün alınması riskini azaltır ve 
ağır vasıta sürücüsünün konsantrasyonunu kendi 
yoluna vermesi sağlanır. Kavşak trafiği fonksiyonlu 
dönüş ışığı, COMAND Online müzik, eğlence  
sistemi ve navigasyon ön hazırlığı ile kombinasyon 
halinde bir dönel kavşağa girmeden önce dönüş 
ışığını etkinleştirir.



35

DAHA FAZLA IŞIK VE GÖRÜŞ

Standart donanımda bulunan LED farlar, gece daha fazla güvenlik ve  
ayrıca benzersiz ve daha çarpıcı bir görünüm sunar. LED teknolojisi  
sayesinde yolu geleneksel farlardan daha iyi aydınlatırlar; üstelik daha 
düşük enerji tüketimiyle.

Opsiyonel MULTIBEAM LED far teknolojisinin bir bileşeni olan Otomatik 
uzun far yardımcısı Plus, trafikteki diğer katılımcıların gözlerini kamaştır-
madan sürekli olarak açık uzun farlar ile sürüş yapılmasına olanak sağlar. 
Böylece sürücü, her zaman farların mümkün olan en iyi aydınlatma mesa-
fesinden faydalanır. Bu fonksiyon, 30 km/saat’lik bir hızdan itibaren yol 
aydınlatması olmayan yollarda etkin durumdadır.

Kibar bir jestten çok daha fazlası: Araç yerini 
bulma aydınlatması, aracın kilit açma ve kilitleme 
işlemi sırasında değişen renklerde sıra dışı  
bir ışık gösterisi ile sürücüyü selamlar ve uğurlar.

Arka tasarım, yeni S-Serisinin ne tür bir güç ve 
dinamizm barındırdığını açık ve kendine güvenen 
bir tarzda ortaya koyar. Kristal görünümlü yeni 
arka lambalar bu anlamda birer mücevher gibi 
etki eder; üç adet yatay hareket eden ışık çizgisi 
belirleyici tasarım özelliğidir. Fren lambasının çok 
seviyeli işlev olarak adlandırılan özelliği, buna  
ilave olarak arkadan gelen trafik katılımcıları için 
de sürüş güvenliğini optimize eder.

Arka lambalar gündüz ve gece karakteristik bir ta-
sarım sunar. LED teknolojisinin avantajları arasında 
ampule göre daha iyi görünürlük, çok daha uzun 
ömür ve daha düşük enerji sarfiyatı yer almaktadır. 
Sinyal ve fren lambasının gücü, ortamın aydınlık 
düzeyine ve hıza göre değişkenlik gösterir.



36

x,x l/100 km’den 1000 Nm’ye kadar en iyi değerler.
Motor imalatında adı geçen her şey, kapsamlı 
S-Serisi yelpazesinde yer alır. Altı, sekiz veya on 
iki silindir. Benzinli, Dizel veya Plug-in Hibrit. 
Böylesine bir çeşitliliği lüks segmentte bulmak 
kolay değildir.

Öne çıkan yeni özellikler arasında, iki güç kademe-
sinde sunulan elektrikli sıralı 6 silindirli benzinli 
motor yer almaktadır. Motor ile şanzıman arasında 
bulunan entegre marş motoru alternatörü (EQ 
Boost), motorun neredeyse hiç ses çıkarmadan 
çalıştırılmasına imkan tanırken Eco sürüş prog-
ramındaki süzülme işleminde içten yanmalı motor 
kapatılır. Canlı bir tepki tutumu için ilave tork ve 
bir Boost fonksiyonu, aynı zamanda sürüş dina-
miğini de arttırır.

Aynı şekilde yeni geliştirilen ve 700 Nm’ye varan 
tork sağlayan sıralı 6 silindirli dizel motor daha 
da tasarrufludur. Çok modern bir azot oksit art 
işlemi, egzoz gazlarını her zamankinden daha iyi 
temizler. 

MOTOR SEÇENEKLERI

Benzin

S 450: 270 kW + 16 kW EQ-Boost (367 BG + 20 BG)  
ve 500 Nm maksimum tork

S 450 4MATIC: 270 kW + 16 kW EQ-Boost (367 BG + 20 BG) 
ve 500 Nm maksimum tork

S 500: 320 kW + 16 kW EQ-Boost (435 BG + 20 BG)  
ve 520 Nm maksimum tork

S 560: 345 kW (469 BG) güç ve 700 Nm maksimum tork

S 560 4MATIC: 345 kW (469 BG) güç ve 700 Nm maksimum tork

S 560 e: 350 kW (476 BG) sistem gücü ve 700 Nm’lik  
maksimum sistem torku

S 600: 390 kW (530 BG) güç ve 830 Nm maksimum tork

Mercedes-Maybach S 650: 463 kW (630 BG) güç  
ve 1000 Nm maksimum tork

Mercedes-AMG S 63: 450 kW (612 BG) güç ve 900 Nm  
maksimum tork

Mercedes-AMG S 63 4MATIC+: 450 kW (612 BG) güç  
ve 900 Nm maksimum tork

Mercedes-AMG S 65: 463 kW (630 BG) güç ve 1000 Nm 
maksimum tork

Dizel

S 350 d: 210 kW (286 BG) güç ve 600 Nm maksimum tork

S 350 d 4MATIC: 210 kW (286 BG) güç ve 600 Nm  
maksimum tork

S 400 d: 250 kW (340 BG) güç ve 700 Nm maksimum tork

S 400 d 4MATIC: 250 kW (340 BG) güç ve 700 Nm  
maksimum tork

Yeni V8 üst motor versiyonu, Mercedes AMG 
GT’de yer alan yüksek performanslı motorun 
doğrudan bir türevidir. Böylece S-Serisi, süper spor 
otomobil düzeyinde sürüş performansı sunar. 
S-Serisi için tipik sürüş tarzı ile tamamlandığında 
ortaya benzersiz ve büyüleyici bir sonuç çıkar. 
Ayrıca entegre silindir kapama sistemi inanılmaz 
tüketim değerlerinin ortaya çıkmasını sağlar:  
Düşük devir sayısı aralığında sekiz silindirin dördü, 
hissettirmeden devre dışı kalır.

Motor üretiminin zirvesinde her zaman olduğu gibi 
yine V12 yer almaktadır. Bu nedenle bu motor 
S-Serisinde onur makamına sahiptir: Yani özel 
donanıma sahip S 600 ve Mercedes-Maybach 
S 650 olarak. 56. sayfada ve 78–83 arası sayfa-
larda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
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Yanal kuvvete karşı yenilikçi güç.
Viraja eğilme fonksiyona sahip MAGIC BODY 
CONTROL üç boyutlu kamera destekli süs-
pansiyon sistemi, S 600 ve Mercedes-Maybach 
S 650’de standart donanım, S 560 ve  
Mercedes-Maybach S 560 için ise opsiyonel 
bir donanım olup henüz üzerinden geçmeden 
tümseklere göre kendini ayarlar. MAGIC BODY 
CONTROL üç boyutlu kamera destekli süspan-
siyon sistemi bunun için, yürüyen aksamın aktif 
süspansiyon sistemini sürekli ayarlanabilen 
amortisörler ve ROAD SURFACE SCAN (yol yüzeyi 
tarama) özelliği ile birleştirir. Yol yüzeyi tarama 
özelliği bir stereo kamera vasıtasıyla sönümlemeyi 
önündeki yola göre önceden ayarlama ve aktif 
hidrolik vasıtasıyla tekerleğe yük bindirme veya 
yükünü azaltma imkanı sağlar. Viraja eğilme 
fonksiyonu aracın üstyapısının viraj içine doğru 
2,65°’ye kadar eğilmesini sağlar. Böylece,  
hissedilen yanal kuvvetler belirgin ölçüde azalır 
ve özellikle şehirler arası yollarda sübjektif  
sürüş keyfi arttırılır.

STANDART YÜRÜYEN AKSAM SISTEMLERI

AIRMATIC havalı süspansiyon sistemi, kademesiz bir sönüm-
leme ayarı ile kombinasyon halinde en üst seviyede hareket 
konforu ve sürüş dinamizmi sağlar. Amortisör, her tekerlekte 
güncel sürüş durumuna uyum sağlar ve isteğe göre daha  
konforlu veya sportif olarak ayarlanabilir.

Hıza duyarlı servo direksiyonun konforunu, direksiyon simidi 
açısına bağlı olarak değişken bir aktarma oranına sahip  
Direct Steer tamamlar. Bu, örneğin bol virajlı yollarda daha 
çevik araç tepkisi ve düz gidişte şerit stabilitesini arttırır.

DYNAMIC SELECT sürüş karakter seçim fonksiyonu saye-
sinde konforlu, sportif, verimli veya tamamen kişisel sürüş 
tutumla rından birini parmak uçlarınızla seçebilirsiniz. Motor, 
şanzıman, yürüyen aksam, direksiyon veya ESP® karakteristiği 
gibi parametreler seçilen sürüş programına göre uyarlanır.

Sürekli ayarlanabilen amortisörler hem konfor-
lu bir temel sönümleme hem de hıza bağlı daha 
sert bir sönümleme ayarına imkan tanır. Sürüş 
programına göre yaylanma tutumu ayrıca kişisel 
tercihe bağlı olarak konforlu veya sportif sert 
olarak seçilebilir. Aktif süspansiyon, kalkış anında, 
virajlarda veya fren sırasında aracın karoserin-
deki öne arkaya ve sağa sola yalpalama hareket-
lerini etkili bir biçimde dengeleyebilir ve hidrolik 
olarak çalışan çepeçevre seviye ayarı sayesinde, 
yükleme kapasitesinden bağımsız olarak sabit 
bir araç seviyesini korur. Yerden yüksekliğin arttı-
rılması için 40 mm yükseltilebilir. Ayrıca yüksek 
hızlarda araç 15 mm’ye kadar alçalır ve bu sayede 
hava direnci azaltılır ve sürüş stabilitesi arttırılır.
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COMAND Online müzik, eğlence 
sistemi ve navigasyon ön hazırlığı
COMAND Online müzik, eğlence sistemi ve navi-
gasyon ön hazırlığı ile birçok fonksiyon, sürücünün 
gözünün önündedir. Gösterim, yüksek çözünür-
lükte 12,3 inç boyutundaki medya ekranı üzerin-
den gerçekleşir. COMAND Online ile birlikte  
ön hazırlığı standart olarak gelen gerçekçi topog-
rafik harita gösterimine sahip hızlı bir sabit disk 
navigasyonu, rahat bir şekilde sizi gideceğiniz yere 
ulaştırır. 

COMAND Online müzik, eğlence sistemi ve navi-
gasyon ön hazırlığının fonksiyonları; COMAND 
kontrol düğmesi ve LINGUATRONIC sesli kullanım 
sistemine ilave olarak yenilikçi dokunmatik panel 
üzerinden tekli veya çoklu parmak hareketleriyle 
(multi touch) sezgisel olarak kullanılabilir.

İsteğe bağlı olarak, Ön camda sanal gösterge 
paneli sürücüye yönelik en önemli bilgileri içeren 
bir görüntüyü sürücünün görüş alanına yansıtır 
ve bu görüntü, sürücünün algısına göre yaklaşık iki 
metre ileride, motor kaputunun üzerinde havada 
süzülüyor gibi görünür.



Araçtan inip aracı dar park boşluklarına akıllı  
telefon yardımıyla park etmek; opsiyonel Araç 
dışından park etme yardımcısı1 (aşağıdaki 
şekle bakın) bunu mümkün kılar. Araca bir mobil 
uygulama ile aracın dışından kumanda edilir. 
Aynı şekilde araç dar garajlardan ya da park boş-
luklarından da rahatça çıkarılabilir.

Mercedes-Benz Türk yetkili satıcılarından aldı-
ğınız otomobilleriniz için Mercedes me connect 
hizmetleri üç yıl için hediye olarak gelir ve aracı-
nızın uzaktan kontrol ve takip hizmetlerini kullana-
bilmenizi sağlar. Coğrafi sınırlandırma, araç takibi 
ve park edilmiş konum bilgisi, uzaktan merkezi kilit 
kontrolü, uzaktan araç durumuna erişim veya ila-
ve ısıtıcının programlanması; bunlar Daimler AG’nin 
sunduğu uzaktan erişim ve takip hizmetlerine bir-
kaç örnektir. 

S, aynı zamanda smart (akıllı)  
anlamında da kullanılır.

1  Sürücü her an aracın kontrolünden sorumludur. Araç dışından park etme 
yardımcısı fonksiyonuna muhtemelen tüm ülkelerde izin verilmeyebilir. 
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HD çözünürlükte futuristik ekranlar, seçkin mal-
zemeler, geniş mekan algısı; yeni S-Serisindeki 
bu olağan dışı atmosferi, opsiyonel olarak temin 
edilebilen 64 renkli ambiyans aydınlatması 
gece sürüşlerinde de görkemli bir şekilde ortaya 
koymaktadır. Bunu yaparken LED ışığı, süsleme-
lerin kenarını okşayarak geçer ve bir adım daha 
ileri gider: Işık, farklı renklerden oluşan bir renk 
dünyası yaratarak iç mekanı bir sanat eseri gibi 
ortaya çıkartır. Duygusal kontrastlar oluşturur ve 
iç mekanı üç düzeyde yapılandırır. Renk dünyaları 
kısa süreli olarak özel efektlerle ikame edilebilir; 
örneğin bir Coming-Home fonksiyonu sürücüyü 
geldiğinde selamlar. Böylece ambiyans aydınlat-
ması, ışığın olumlu etkilerinden faydalanarak sürüş 
esnasında rahatlık hissi sağlar. Bu özelliği, bu do-
nanımı istek üzerine temin edilebilen ENERGIZING1 
konfor kumandasının önemli bir bileşeni haline 
getirir.

Derinlere dalın.  
Ambiyans aydınlatması.

BUNA UYGUN OLARAK: AMBIYANS KOKULANDIRMASI 

İç mekan AIR-BALANCE2, iyonizasyon ve kokulandırma paketi sayesinde 
bireysel olarak kokulandırılabilir. Kişisel tercihe bağlı olarak son derece 
kaliteli altı oda kokusu arasından seçim yapılabilir. Bunun haricinde, hava 
kalitesi de iyonlaştırma ve ayrıca dış ve iç havanın ideal şekilde filtrelen-
mesi ile iyileştirilebilir. İki iç mekan filtresi anti alerjen etki gösterir. ECARF 
kalite damgası, ürünün özellikle alerji hastalarının dostu olduğunu gösterir.

1  ENERGIZING konfor kumandası Türkiye’de sunulmamaktadır. 
2 AIR-BALANCE paketi Türkiye’de sunulmamaktadır.
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Kulak verin:  
Burmester® High-End ses.
Toplam 1590 W sistem gücüne sahip 28 amplifika-
tör kanalı ve araca özel geliştirilmiş teknolojiler, 
istek üzerine şu ana kadar ulaşılmamış bir dinleme 
zevki garanti eder. Analog ve dijital bileşenlerin 
kombinasyonu alışılmadık derecede etkileyici, ha-
cimsel ve büyüleyici bir ses sağlar; Burmester® 
ile “iyi hissettiren ses”. Yolcular, 3D-Surround 
ses ile mono, stereo ve 5.1 ses sinyallerini üç 
boyutlu olarak aracın içinde deneyimleyebilir ve 
keyfini çıkarabilir. Bu işlem özel algoritmalar ve 
araç tavan döşemesine entegre edilmiş üç adet 
hoparlör ile sağlanır. VIP ayarı, sesi kişisel olarak 
sürücü, ön yolcu ve arka sağ ve sol yolcu için ayar-
lama olanağı sağlar. Kişisel zevke göre, “Pure”, 
“Easy Listening”, “Live”, “Surround” ve “3D-Sur-
round” olarak adlandırılan beş adet ses ön ayarı 
ile kişisel ses tonu ayarı yapılabilir.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLERE GENEL BAKIŞ

Toplam 1590 Watt sistem gücüne sahip 28 kanallı amplifikatör olağanüstü 
temiz ve detaylı bir ses ile etkileyicidir.

İskelet yapıya entegre edilmiş bas hoparlörler ile ön bas teknolojisi kuvvetli 
bir bas tonu sağlar.

Aktif analog filtreler, özel Burmester® “iyi hissettiren ses” için çok yönlü, 
doğal ve geniş hacimli orta ve tiz sesler sağlar.
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Opsiyonel olarak temin edilebilen elektrikli ayarlanabilen arka koltuklar kişiye özel seyahat konforu 
sağlar. İki adet dış koltuk, konfor koltuğu olarak düzenlenmiştir ve koltuk sırt dayanağı 37° eğime  
kadar ayarlanabilir. Arka dış koltuklardaki bu konfor ancak istek üzerine temin edilebilen Arka koltuk 
konfor paketi ile arttırılabilir ve şişirilebilir havalı minderlerle daha kişisel ayarlanabilen ergonomik 
koltuklar içerir. ENERGIZING masaj fonksiyonu rahatlık hissini arttırır; bunun için istek üzerine ısı da 
kullanılabilir. Tekli Arka Koltuklar opsiyonunda sunulan kesintisiz Business konsolu, arka bölümü iki 
tekli koltuğu olan hareket halindeki bir ofise dönüştürür. İki adet 12 voltluk priz ve ısıtmalı/soğutmalı 
bardak tutucuları ile opsiyonel donanım olarak sunulan katlanır masalar, konforlu seyahat ve çalışma 
olanağı sağlar.

Arka koltuk konforu. ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLERE GENEL BAKIŞ

Opsiyonel şoför paketi 77 mm daha fazla diz mesafesi sağlar; 
buna göre ön yolcu koltuğu çok daha fazla öne kaydırılabilir ve 
ön yolcu tarafındaki EASY ADJUST konforlu koltuk başlığı açık 
bir görüş sağlamak için çıkartılabilir.

Opsiyonel Sıcaklık Konfor Paketi ile özel bir S-Serisi algısı  
sağlanır ve buna, diğer özelliklerin yanı sıra ısıtmalı kol dayanak-
ları ve ısıtmalı orta kol dayanağı dahildir. İstek üzerine arka  
bölümde temin edilebilen buzdolabı da özel bir lüks duygusu 
sağlar; bir tuşa basarak hafif veya güçlü soğutma moduna 
ayarlanabilir.
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Arka koltuk eğlence sistemi. ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLERE GENEL BAKIŞ

Sadece yerleştirin ve şarj edin; arka bölümdeki kablosuz şarj 
sistemi ile herhangi bir soket bağlantısına ihtiyaç yoktur. Kol 
dayanağındaki şarj yüzeyi üzerinde Qi standardını destekleyen 
mobil cihazlar şarj edilebilir.

Arka bölümde yer alan Business telefonlaşma sisteminin  
Bluetooth® ile kumanda edilebilen ahizesi açıkta durmaktadır 
ve kullanıma hazır bir şekilde arka kol dayanağına entegre 
edilmiş olup burada otomatik olarak şarj edilir. Sistem, arka 
bölümde özel bir serbest konuşma bölgesi yaratır.

Blu-Ray veya DVD filmleri, televizyon, internet, video oyunları, müzik; opsiyonel bireysel eğlence  
sistemi, arka bölümdeki yolculara tamamen onlara özel bir eğlence programı sunar. Sürücü ve ön 
yolcu koltuklarının sırt dayanağında yer alan iki adet 10,2 inç büyüklüğünde ekran, yüksek kaliteli 
kablosuz kulaklıklarla (opsiyonel) birlikte mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sağlar. Sisteme COMAND 
için uzaktan kumanda ile konforlu bir şekilde kumanda edilir. Bir Blu-Ray oynatıcı içerir, COMAND 
Online müzik, eğlence sistemi ve navigasyon ön hazırlığı ile bağlantı halindedir ve bunun ötesinde harici 
cihazlar için bağlantı olanağı sunar. Yolcular birbirinden bağımsız olarak kendi seçtikleri eğlence  
kaynaklarına erişebilir. Arka kol dayanağındaki bağlantılar sayesinde MP3 çalar, oyun konsolu, USB 
bellek, iPod® veya iPad® içeriklerine de erişim sağlanabilir.
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Standart donanım.
O benzersiz S-Serisi hissi vardır ya: kapılar açılır 
açılmaz yaşanan güven. Karışık trafik şartlarında 
bile egemenlik. Uzun seyahatlerden sonra araçtan 
inerken bile üzerinizdeki rahatlık duygusu. Paha 
biçilemez bu duygu benzersizdir; ve zaten her 
S-Serisinde standart donanıma dahildir.

DIŞ MEKANDA ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER

Elektrikli katlanan dış dikiz aynaları

Yağmur sensörlü cam sileceği

LED farlar

Kademesiz sönümleme ayarına sahip AIRMATIC

İki taraflı egzoz tertibatı ve görünür egzoz çıkışı süslemeleri

IÇ MEKANDA ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER

Kontrast süsleme dikişlerine sahip deri döşeme koltuklar

Kesintisiz bir cam kaplamanın altında 12,3 inç, geniş dijital gösterge  
paneli ve 12,3 inç medya ekranına sahip kokpit

Dokunmatik kontrol paneli

THERMOTRONIC otomatik klima sistemi

Ambiyans aydınlatması

COMAND Online müzik, eğlence sistemi ve navigasyon ön hazırlığı

KEYLESS-GO Start
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Bu tasarım konsepti, aracın sportifliğini ve seçkin-
liğini daha da arttırmak için, sportif AMG tasarımı 
hafif alaşım jantlar ve delikli fren disklerini içeren 
AMG gövde tasarımından çok fonksiyonlu spor 
direksiyon simidine kadar birbirine mükemmel 
şekilde uyarlanmış bileşenleri bir araya getirir.

AMG Tasarım Konsepti. DIŞ GÖRÜNÜMDE ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER

Ön ve arka apron etekleri ve ayrıca gövde renginde eklentilere sahip  
marşpiye kaplamalarından oluşan AMG gövde tasarımı

Önde 245/45 R 19 ve arkada 275/40 R 19 lastikleri olan, 19 inç, 5 çift 
kollu, AMG tasarımı, titanyum grisi boyalı hafif alaşım jantlar jantlar (793)

Opsiyonel: Önde 245/40 R 20 ve arkada 275/35 R 20 lastikleri olan,  
20 inç, 10 kollu AMG tasarımlı hafif alaşım jantlar (RRM)

Opsiyonel: Önde 245/40 R 20 ve arkada 275/35 R 20 lastikleri olan, 
20 inç, çok kollu AMG tasarımı hafif alaşım jantlar, titanyum girisi (769)

Güçlendirilmiş fren sistemi ve “Mercedes-Benz” yazılı fren kaliperleri

IÇ MEKANDA ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER

Nappa deri kaplı, 3 kollu tasarımlı, alt kısmı düzleştirilmiş, kavrama  
bölgesi kabartmalı, dokunmatik kumanda tuşlu çok fonksiyonlu spor  
direksiyon simidi

Siyah kavak ağacından ahşap süslemeler

Kauçuk giydirmeli, polisajlı paslanmaz çelikten AMG spor pedal tertibatı

AMG kadife paspaslar

m EN SAF HALIYLE AMG

AMG’nin tüm büyüleyiciliğini 58. sayfadan itibaren deneyimleyebilirsiniz.
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AMG Plus.
AMG Tasarım Konsepti üzerine yapılandırılan 
seçkin donanım özellikleriyle dinamizm ve  
seçkinlik daha da arttırılır. Örneğin çok kollu  
parlak siyah boyalı AMG tasarımı hafif alaşım 
jantlar, AMG spor koltuklar ve AMG Performance 
direksiyon simidi buna dahildir.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER

Önde 245/40 R 20 ve arkada 275/35 R 20 lastikleri olan, çok kollu, parlak 
siyah boyalı ve parlak tornalanmış, AMG tasarımı hafif alaşım jantlar (789)

Opsiyonel: Önde 245/40 R 20 ve arkada 275/35 R 20 lastikleri olan,  
10 kollu, parlak siyah boyalı, AMG tasarımı hafif alaşım jantlar (RRN)

3 kollu tasarıma sahip, alt kısmı düzleştirilmiş, Nappa deri kaplı AMG  
Performance direksiyon simidi, “AMG” yazılı gümüş krom direksiyon  
çerçevesi, gümüş renkli alüminyum vites değiştirme kulakçıkları ve  
dokunmatik kumanda tuşları

Spesifik AMG V8 oturma grafiğine sahip AMG spor koltuklar
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Exclusive paketi;  
özelin keyfini yaşamak.
Değerli donanımların zarif bir biçimde uyarlanmış 
kombinasyonu konfor, kalite ve tasarıma dönük 
çok yüksek beklentileri karşılar. Exclusive Nappa 
derinin cömert kullanımı ve geniş yüzeye yayıl-
mış süslemeler, iç mekanın seçkinliğini arttırır. 
Buna, “Mercedes-Benz” yazılı aydınlatmalı kapı 
eşik panelleri, paslanmaz çelikten tasarlanmış 
bagaj yükleme kenarı, DINAMICA ile asil bir  
şekilde kaplanmış tavan döşemesi ve güneşlikler 
gibi diğer ince ayrıntılar katkı sağlar.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER

Kontrast süsleme dikişlerine sahip Exclusive Nappa deri döşeme

Baklava desenli koltuk grafiği

Kontrast süsleme dikişlerine sahip Nappa deri ön ve arka orta  
kol dayanakları

Kontrast süsleme dikişlerine sahip Nappa deri kaplı üst konsol  
ve kapı orta panelleri

Kontrast süsleme dikişlerine sahip Nappa deri kapı tutamakları

DINAMICA mikrofiber tavan döşemesi ve güneşlik

Exclusive trim paketi (kapı orta alanlarında, arka bölümdeki hava çıkışlarının 
kaplamalarında ve ön koltukların arka kısımlarında ilave süslemeler)

“Mercedes-Benz” yazılı, aydınlatmalı kapı eşik panelleri

Paslanmaz çelik bagaj yükleme kenarı

Sürücü ve ön yolcu koltuğu sırt dayanaklarında Nappa deri harita cepleri

Kadife paspaslar
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Bir S-Serisi kullanmanın lüksü kişisel konfigüras-
yonla başlar. O kadar çok olanak, o kadar çok 
yenilik vardır ki, bu sayfada, mümkün olan seçe-
neklerin sadece çok küçük bir kısmını sığmakta-
dır. Buna zamanınızı ayırın; çünkü konfor, güvenik 
ve kişisellik artışı her bir zorlu karara değer.

Özel donanımların  
öne çıkan özellikleri.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLERE GENEL BAKIŞ

1   Panoramik sunroof, geniş cam yüzeyleri ile iç mekanda son derece 
aydınlık ve samimi bir ambiyans sağlar. Sistem, arka bölümde sabit 
panoramik cam tavandan ve önde ise iç mekanın kişisel olarak hava-
landırılmasını sağlayan, elektrikle çalışan sunrooftan oluşur.

2   Eğer araç birden fazla kişi tarafından kullanılıyorsa, Hafıza Paketi  
özel bir kullanım konforu sunar. En fazla üç farklı pozisyona sahip olan 
elektrikli ayarlanabilen ön koltuklar, direksiyon kolonu ve dış dikiz  
aynaları bir tuşa basılarak kaydedilebilir ve tekrar çağırılabilir.

3   KEYLESS-GO Paketi ile aracı konforlu bir şekilde açabilir, çalıştırabilir  
ve kilitleyebilirsiniz; sadece elektronik anahtarı yanınızda bulundurmanız 
yeter. HANDS-FREE ACCESS, eller serbest bagaj açma fonksiyonu,  
bagajın dokunmadan tam otomatik bir şekilde açılmasını ve kapatılmasını 
sağlar. 

4   Adaptif MAGIC VISION CONTROL cam yıkama sistemi, temizleme  
işlemi sırasında da sürücüye mümkün olan en iyi görüşü sunar. Temiz-
leme sıvısı, doğrudan cam sileceklerinin silecek süpürgelerinin önüne 
püskürtülür ve hiçbir gecikme olmadan silinir. Isıtma, donma tehlikesini 
etkili şekilde azaltır.
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ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLERE GENEL BAKIŞ

1     Parlak krom kaplı kapı kolu yuvası. 
Krom tasarımlı parlak kapı kolu yuvası, tutamak yuvasının çizilmelerden 
korunmasını sağlar ve yüksek kaliteli kişisel bir görünüm sunar.

2   10 çift kollu hafif alaşım jant. 
245/40 R 20 XL (A222 401 2702 7X19) lastiklere sahip, yüzeyi paladyum 
gümüşü renginde ve parlak tornalanmış. Arka akslar için opsiyonel  
olarak 275/35 R 20 XL (A222 401 2802 7X19) lastiklerle.

3   Bagaj kapağına sabitlenmiş geri planda kalan bir arka spoyler, öne 
çıkmadan bagaj kesme hattını vurgular. Yüksek kaliteli astar mükemmel 
bir boyama hazırlığı sunar. Tam uyumlu ve şeklini koruyan poliüretan 
sayesinde yüksek ömür. İlave delik delmeden kolay bağlantı. Araç evrak-
larına kayıt gerektirmez.

4   10 kollu hafif alaşım jant. 
245/40 R 20 XL (A217 401 0000 7X68) lastiklere sahip, yüzeyi  
himalaya grisi renginde mat boyalı. Arka akslar için opsiyonel olarak 
275/35 R 20 XL (A217 401 0100 7X68) lastiklerle.

5   5 kollu hafif alaşım jant. 
245/45 R 19 XL (A222 401 2502 7X44) lastiklere sahip, yüzeyi metalik 
tremolit grisi boyalı ve parlak tornalanmış. Arka akslar için opsiyonel 
olarak 275/40 R 19 XL (A222 401 2602 7X44) lastiklerle.

Öne çıkan orijinal  
aksesuarlar.
Pratik ve sağlam. Sportif ve çarpıcı. Yeni S-Serisi 
böyle de olabilir. Orijinal aksesuarlarla. Her bir 
parça araç tasarımına mükemmel şekilde uyarlan-
mıştır ve yüksek Mercedes-Benz standartlarına 
uygun olarak üretilir. Tüm seçenekleri  
şimdi www.mercedes-benz-accessories.com 
adresinden online olarak keşfedin.
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V12 – sürüş kültürünün başyapıtı.
S 600’deki V12 motor, 390 kW’lik (530 BG) oldukça egemen bir güç üretir. 
19 inç çok kollu hafif alaşım jantlar, çarpıcı dikey krom çubuklara sahip 
radyatör ızgarası ve özel olarak geliştirilmiş egzoz çıkışı süslemeleri gibi 
seçkin tasarım elemanları görünüme değer katar. İç mekanda V12  başlangıç 
ekranı ile koltuklardaki V12 amblemleri zirvedeki motor versiyonuna  
işaret eder.

Motor gücünde olduğu gibi standart donanımda da hiç bir şeyin eksikliği 
hissedilmez. Bunların arasında örneğin MAGIC BODY CONTROL üç boyutlu 
kamera destekli süspansiyon sistemi, sürüş yardım paketi ve MULTIBEAM 
LED farlar yer alır. S 600 sadece uzun versiyon olarak temin edilebilir ve böy-
lece arka bölümde rahatlamak ve keyif çatmak için idealdir. Şoför paketi  
ve Exclusive paketi sizi mümkün olan her şekilde şımartır.
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Özel korumalı araç Mercedes-Benz S 600 Guard. Size hiçbir şeyin yaklaşmasına izin vermez.
Seksen yıldır, yolculara yönelik mümkün olan en iyi korumayı sağlamak için 
Mercedes-Benz Guard modellerini daha da iyi donatabilmek adına ulusla-
rarası tanınmış resmi makamlarla sıkı bir işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Daha 
iskelet yapı aşamasında boşluklara özel çelikten yapılmış koruma bileşen-
leri ve ayrıca bir tek parça taban zırhı entegre edilir. Özel ve PE bileşenleri 
ilave kıymık korumasını güçlendirir. Birleşme yerleri ve malzeme geçişleri 
gibi özellikle kritik yerlerde, akıllı örtüşme sistemleri kapsamlı bir balistik 
koruma sağlar. Yeni S 600 Guard, detaylı olarak tasarlanmış güçlü koruma 
sistemi ile insan güvenliği için Almanya’daki yetkili makamlar tarafından 
belirlenen tüm gereksinimleri ilk seferde karşılamış olup en üst seviyede 

balistik koruma için VR9 direnç sınıfı ile sertifikalandırılmış ilk araçtır. S 600 
Guard, bir zırhlı sedan olduğu neredeyse fark edilmediği için, özel korumalı 
araçların en önemli özelliklerinden birini daha en iyi şekilde karşılar: Göze 
çarpmama sayesinde olabildiğince gizlilik. Akıllıca entegre edilmiş zırh  
sayesinde Guard modelinde de yolcular için S-Serisi Sedan’ın birinci sınıf 
ambiyansı korunur. S 600 Guard ayrıca kendi sınıfında tek olarak hem  
4 koltuklu hem de 5 koltuklu olarak temin edilebilir ve bagaj konusunda 
350 litrelik hacim ve yüksek yükleme haddi ile hiçbir kısıtlama olmadan 
günlük kullanıma uygundur.
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Egemenlik göstergesi.
Yeni Mercedes-AMG S-Serisi.
Mercedes-AMG, sadece performans araçları üreticisi değildir, AMG verilmiş bir sözdür. 
Her defasında bir adım daha ileri gidileceğinin sözü. Beklentilerini yüksek tutmak ve her 
şeyini vermektir. Bu şekilde, sıra dışı insanlar için sıra dışı otomobiller üretiyoruz. 

Bunu yaparken yepyeni bir şey ortaya çıkarıyoruz. Yarış sporlarında test edilmiş  
yüksek performanslı teknolojilerin tutarlı hafif yapılarla birleştiği araçlar. Ve  
neredeyse mükemmel bir kombinasyon halinde spor otomobil ile lüks sedanı  
birleştirir: Yeni Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ ve yeni Mercedes-AMG S 65.  
Daha önce beklentilerimizi hiç bu kadar yükseğe koymamıştık. Her anı  
ve her metreyi en iyi şekilde değerlendirmek için. 

AMG dünyasına hoş geldiniz.
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S 63
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Profesyonel yaşamda performans 
önemlidir. Ve elbette verimlilik.
Mancınıkla fırlatılır gibi hızlanma ve buna eşlik eden çift egzoz çıkışlarına sahip AMG  
Performance egzoz tertibatından gelen muhteşem baslar: Lüks bir otomobil duyulara  
bundan fazla hitap edemez. Ve siz tam ortasında oturuyorsunuz. 450 kW (612 BG) güç ve 
900 Nm maksimum tork üreten AMG 4,0 litre V8 biturbo motoru ile 0’dan 100 km/saat 
hıza sadece 3,5 saniyede ulaşan yeni Mercedes-AMG S 63 4MATIC+’ın içinde. V8 biturbo 
motor ile mükemmel bileşimi ise AMG SPEEDSHIFT MCT 9 ileri oranlı spor şanzıman  
sağlar. Çok hızlı vites geçişleri ve yumuşak vites değişimleriyle heyecanlandırır. Aynı za-
manda hem dinamizmi hem de verimliliği tümüyle yeni bir seviyeye çıkartır. Bunun sonucu  
8,x litreye düşürülmüş bir yakıt tüketimidir. En yüksek sorumlulukla en yüksek performans. 
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En ön sırada heyecan yaratır.
Biz bir otomobilden daha fazlasını yaratmak istedik. Bu araç modern lüksün bir 
sembolü oldu: Mercedes-AMG S 63 4MATIC+. Jet Wing’de büyük hava girişlerine ve 
AMG logolu karakteristik radyatör ızgarasına sahip AMG’ye özgü ön kısım, bakanın 
gözlerinin parlamasına neden olur. Sizin de heyecanınız arttırılabilir, tek tıkla. Orta 
konsolda yer alan AMG DYNAMIC SELECT sürüş karakter seçim kumandası ile dört 
sürüş programından birini seçerek ve böylece aracın karakteristiğini etkileyerek: 
konfor ayarından sportife ve çok sportife ya da tümüyle kendi isteklerinize göre  
kişisel programa kadar.
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Kontrolü asla elden  
bırakmamak gerekir.

Fütüristik kumanda ve gösterge elemanları ve mükemmel şekilde işlenmiş 
malzemelerle. Mercedes-AMG S 63 4MATIC+’ın iç mekanında her bir  
el hareketi bir lüks deneyimine dönüşür. AMG Performance direksiyon  
simidinden konturları mükemmel yan destek sunan, özel döşemelere  

sahip AMG spor koltuklara kadar. Opsiyonel 20 inç çapraz kollu AMG  
tasarımı büyük dövme jantlar, dışa vurumcu sportifliğin bir ifadesidir. AMG 
seramik yüksek performanslı kompozit fren tertibatının büyük ölçekli  
fren diskleri, en aşırı sürüş şartlarında bile sizi yine de kontrol altında tutar.
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Birileri için: 
alçak gönüllülük. 
Başkaları için: yere  
akıllı ve sağlam basmak.
Her seferinde kendimizi aşmak: Bizi ileri götüren bu. Ve bu tümüyle yeni  
geliştirilen yenilikçi dört tekerlekten çekiş sistemi AMG Performance 4MATIC+ 
ile kendisini gösteriyor. Elektromekanik olarak ayarlanan kavrama, sürekli tahrik 
edilen arka aksı değişken şekilde ön aksa bağlıyor. Yani: Mercedes-AMG S 63 
4MATIC+’ı, yol tutuşuna bağlı olarak dört tekerlekten çekiş sisteminden tümüyle 
arka tekerleklerden tahrike kadar kademesiz olarak değişken biçimde kullanabilmeniz 
için mümkün olan en iyi tork dağılımı sürekli olarak hesaplanır. Bu durum, kuru yolda  
olduğu gibi ıslak ve karlı yollarda da oldukça güçlü hızlanma manevraları, sürüş stabilitesi 
ve sürüş güvenliği sağlar. Ayrıca AIRMATIC bazında AMG sportif yürüyen aksam da ideal yol 
tutuşu sağlar. Sizi kim durduracak?
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Seçkin görünüm.  
Ve sesi de öyle.
Domine etmek onun için doğal bir şey. Ona vurgunuzu katın. AMG Sport egzoz tertibatının AMG için 
tipik V12 sesiyle. Hızlanma ve ara gaz fonksiyonunun kullanıldığı durumlarda Mercedes-AMG S 65’in 
sesi özellikle güçlü çıkar. Yüksek performans sağlayan motor sabit hızda daha sakin bir ses tonuna 
sahiptir. Neyi vurgulamak istediğiniz önemli değil: Dikkat çekeceğiniz kesin.
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Güç, dinamizm ve seçkinlik; yeni Mercedes-AMG S 65’i ifade eden budur. 
Çamurluklarda yer alan “V12 BITURBO” yazısı, bagaj kapağındaki “S 65 
AMG” tip işareti ve 20 inç çok kollu seramik parlak polisajlı AMG tasarımı 
büyük boyutlu dövme jantlar, iç mekanda kesintisiz olarak sürdürülen  
bu algıyı destekler. AMG spor koltuklar, daha güçlü hatlar ve daha yüksek 

yanaklarla optimal yan destek sunar. Kontrast süsleme dikişlerine ve  
fitillere, AMG’ye özgü baklava desenli koltuk grafiğine ve yerleşik 
perforasyona sahip en nadide Nappa deri, yüksek kaliteli dokun-
sallığın ve görselliğin altını çizer. Cennetin 7. seviyesine hoş 
geldiniz.

İlk bakışta algılanan ikinci  
bakışta da görüldüğünde.
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Mercedes-AMG S 65 üst sınıfı coşturuyor. Bunun nedeni: En yoğun 
sürüş deneyimini sağlayan AMG 6,0 litre V12 biturbo motor.  
Etkileyici rakamlar çok şey söylüyor: Güç 463 kW (630 BG) düze-
yinde, maksimum tork 1000 Nm. Mercedes-AMG S 65 sadece 
3,x saniyede 0’dan 100 km/saat hıza çıkar ve sınırlandırılmış 
haliyle 250 km/saat hız yapar (hatta opsiyonel olarak sınırlan-
dırma kaldırılarak 300 km/saat hıza çıkabilir). Bu benzersiz dina-
mizmi MAGIC BODY CONTROL üç boyutlu kamera destekli  
süspansiyon sistemi bazlı AMG sportif yürüyen aksam yola taşır. 

Buna karşılık aracın nasıl hissettireceğini, AMG DYNAMIC SELECT 
ile tuşa basarak siz belirlersiniz. Seçilen sürüş programı ile  
motorun, şanzımanın, yürüyen aksamın ve direksiyon sisteminin 
karakteristiği saniyeler içinde değişir. “Comfort” (konfor), 
“Sport” (spor), “Sport+” (spor+) ve “Individual” (kişisel) sürüş 
programlarının yanı sıra Mercedes-AMG S 65’de özel olarak, 
özellikle bol virajlı yollarda daha fazla zevk almanız için “Curve” 
(viraj) sürüş programı yer alır.

Başarının formülü:  
Her zaman limitleri zorlamak.
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Yukarıda kalmak  
isteyen güç göstermelidir.
Yüksek performanslar için hazır: Mercedes-AMG S 63 
4MATIC+’ın AMG 4,0 litre V8 biturbo motoru, süper spor 
otomobili Mercedes-AMG GT R’nin motoru ile yakın akra-
badır. 450 kW (612 BG) güç ve 900 Nm tork ile güç ve tork 
açısından standartlar koyuyor. Bu motorda kendini kanıt-
lamış biturbo şarjı kullanılmaktadır ve burada iki turbo şarj 
ünitesi silindir gövdesinin dışında değil silindirin V yapısının 
içinde yer almaktadır; uzmanlar buna “sıcak iç V” adını verir. 
Bu temel prensip kompakt bir motor yapı şekli oluşturul-
masına ve turboşarj ünitelerinin daha hızlı tepki vermesine 
olanak tanır. Diğer özelliklerinin yanı sıra silindir kapama 
sistemi sayesinde dünyanın en verimli seri üretim V8 motor-
larından biri olarak kabul edilir.
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Duyguların en güçlüsü: AMG 6,0 litre V12 biturbo motoru. V8 
biturbo motorda olduğu gibi “One man – one hand” prensibiyle 
üretilen bu motor 463 kW (630 BG) güç üretir ve maksimum 
tork olarak 1000 Nm değerine ulaşır. Bu rakamlarla birlikte 
Mercedes-AMG S 65 kendi sınıfında en üst grupta yer alır. 
V12 biturbo motorun diğer güçlü yanları arasında tüm hız ara-
lıklarında kolaylıkla hızlanması ve AMG’ye özgü çarpıcı V12 
sesiyle sofistike çalışması yer alır. Kısaca: stil sahibi egemen 
performans.
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Sadece otomobil üretmiyoruz. 
Hayalleri gerçekleştiriyoruz.

Tutku paylaştıkça artar: AMG Private Lounge, AMG dünyasındaki topluluğumuzdur. AMG müşterileri 
burada birinci sınıf etkinliklerde bir araya gelir ve online platformda Affalterbach’daki en yeni gelişmeler 
hakkında paylaşımda bulunurlar. Burada AMG’nin ana merkeziyle doğrudan bağlantıda olmanın ve 
özel tekliflerin avantajlarından faydalanırlar: www.mercedes-amg.com/privatelounge/welcome

AMG Driving Academy, benzersiz ekip ruhunu temsil eder: Sizinle aynı tutkuyu paylaşanlarla birlikte 
performansınızı arttırın ve dünya çapında en nefes kesici lokasyonlarda düzenlenen yarış pisti ve  
yaşam tarzı etkinliklerinde sürüş bilgilerinizi iyileştirin. “World’s Fastest Family” nin, yani dünyanın en 
hızlı ailesinin bir parçası olun: www.mercedes-amg.com/driving-academy

Daha fazlasını mı istiyorsunuz? AMG, AMG Customer Sports Program ile profesyonel motor sporları 
için bir platform ve Mercedes-AMG GT3 ile özel olarak bunun için geliştirilmiş bir yarış otomobili  
sağlıyor. Komple entegre bir servis dünyası, size en yüksek düzeyde motor sporu sunar:  
www.mercedes-amg.com/customersports

AMG Performance Studio’da, isteklerinize göre mükemmel şekilde tasarlanmış otomobiller üretiyoruz. 
Burada uzmanlarımızın yaratıcılığının sınırı yoktur; özel teknoloji bileşenlerinden olağan üstü boyalara 
ve en seçkin iç mekan donanımlarına kadar burada en yüksek el sanatları hassasiyetinde türünün tek 
örneği olan ürünler yaratılır.

AMG dünyasına giriş yapın. Sürüş performansını keşfedin.
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Dışarı karşı parlar. İçeriye etki eder.
Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi.

Güçlü radyatör ızgarası bile yeni Mercedes-Maybach S-Serisinin eşsiz duruşunu 
anlatır. Efsanevi isim radyatör ızgarasında kendinden emin bir şekilde parlar. 
B direğindeki krom süslemelere sahip asil yan görünüm ve krom süslemeli tam-
ponlar Mercedes-Maybach S-Serisinin öz güvenini vurgular. Yanlardaki kelebek 
camlar, ayrıntılara duyduğumuz tutku için tipik bir göstergedir. Jantlar olağan dışı 
mücevherlerdir. Mercedes-Maybach S-Serisi için özel olarak üç adet jant tasar-
landı. Çok kollu Maybach tasarımı dövme jantlar gibi.
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Gerçek büyüklüğünü
ayrıntılı olarak görün.
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Sessiz güç. Mercedes-Maybach  
S-Serisinin iç mekanı.

Mercedes-Maybach S-Serisinde seyahat etmek tüm beklentilerin üzerine  
çıkar. Hacim duygusu tarif edilemez. Nappa deri seçkin donanımdan ahşap 
süslemelere kadar. Ve bu sessizlik! Ayrıca şoför paketi arka bölümde oldukça 
geniş bir diz mesafesi sunar. Lüks ve ergonomik olarak mükemmel, bacak 
desteğine sahip tek kişilik koltuklarda yerinizi alırsınız. Bu esnada çalışmayı 
arzu ederseniz, kesintisiz Business konsolu istek üzerine bir çalışma masasına 
dönüşür. İşinizi tamamladıktan sonra koltuklar, bir tuşa basmak suretiyle 
rahat bir yatma pozisyonuna getirilebilir. İstek üzerine Burmester® High-End 
3D-Surround ses sisteminin ve iki adet geniş ekranın keyfini çıkarın.
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Mercedes-Maybach S 600 Pullman, muhteşem ve benzersiz bir hikayenin  
devamından daha fazlasıdır. Bu, tarihsel boyuta sahip bir sunum limuzininin  
yenilenmiş halidir. Toplam 6,50 metre uzunluğuyla Mercedes-Maybach  
S 600 Pullman herkesi arkasında bırakır ve seçkinlik ve kişisellik konusundaki 
en yüksek beklentileri daha konforlu olamayacak bir hacim ile birlikte sunar.

Bir vizyonun büyüklüğü  
pratikte anlaşılır. 
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08R 66R R41

R38 01R R70

R17

12R
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Otomobili yeniden icat ettik, 
jantları mükemmelleştirdik. 
S-Serinizi yakışır şekilde su-
nan bir jant bulmak sizin için 
kolay olacaktır. Bu seçenek-
lerin size ilham vermesine 
izin verin.

Jantlar. STANDART VE ÖZEL DONANIMLAR

08R 17 inç, çok kollu hafif alaşım jantlar, 245/55 R 17  
ebadında lastikler (S 350 d, S 350 d 4MATIC 
için standart)

R38 18 inç, 5 çift kollu hafif alaşım jantlar,  
245/50 R 18 ebadında lastikler (opsiyonel; 
S 400 d, S 400 d 4MATIC için standart)

66R 18 inç, 5 çift kollu hafif alaşım jantlar,  
245/50 R 18 ebadında lastikler (opsiyonel)

01R 18 inç, 5 çift kollu, parlak yüzeyli hafif alaşım 
jantlar, 245/50 R 18 ebadında lastikler  
(opsiyonel)

R41 18 inç, 10 kollu hafif alaşım jantlar,  
245/50 R 18 ebadında lastikler (opsiyonel; 
S 450, S 450 4MATIC, S 500, S 560, S 560 
4MATIC için standart)

R70 18 inç, 5 çift kollu, parlak yüzeyli hafif alaşım 
jantlar, önde 245/50 R 18 ve arkada  
275/45 R 18 ebadında lastikler (opsiyonel; 
S 560 e için standart)

R17 19 inç, 5 çift kollu, parlak yüzeyli hafif alaşım 
jantlar, önde 245/45 R 19 ve arkada  
275/40 R 19 ebadında lastikler (opsiyonel; 
Mercedes-Maybach modelleri için de)

12R 19 inç, 7 üçlü kollu hafif alaşım jantlar, önde 
245/45 R 19 ve arkada 275/40 R 19  
ebadında lastikler (opsiyonel; Mercedes-Maybach 
modelleri için de)



11R 20R R91

53R 13R 17R

R28

A217 401 0000 7X68
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ORIJINAL AKSESUARLAR

A217 401 0000 7X68
20 inç, 10 kollu, yüzeyi mat himalaya grisi boyalı  
hafif alaşım jant, 245/40 R 20 XL ebadında lastikler  
(A217 401 0000 7X68). 275/35 R 20 XL  
(A217 401 0100 7X68) ebadında lastiklerle  
arka akslar için opsiyonel 

17R 20 inç, çok kollu, Maybach tasarım dövme jantlar, 
önde 245/40 R 20 ve arkada 275/35 R 20 
ebadında lastikler (Mercedes-Maybach modelleri 
için opsiyonel)

R28 20 inç, çok kollu hafif alaşım jantlar, önde 
245/40 R 20 ve arkada 275/35 R 20 ebadında 
lastikler (Mercedes-Maybach modelleri için  
opsiyonel)

20R 20 inç, 5 çift kollu hafif alaşım jantlar, önde 
245/40 R 20 ve arkada 275/35 R 20 ebadında 
lastikler (opsiyonel; Mercedes-Maybach  
modelleri için de)

13R 20 inç, çok kollu hafif alaşım jantlar, önde 
245/40 R 20 ve arkada 275/35 R 20 ebadında 
lastikler (opsiyonel; Mercedes-Maybach  
modelleri için de)

R91 20 inç, çok kollu, Maybach tasarım dövme jantlar, 
önde 245/40 R 20 ve arkada 275/35 R 20 
ebadında lastikler (Mercedes-Maybach modelleri 
için opsiyonel)

11R 19 inç, çok kollu hafif alaşım jantlar, önde 
245/45 R 19 ve arkada 275/40 R 19  
ebadında lastikler (fabrika çıkışı aksesuar;  
Mercedes-Maybach S 560 ve S 560 4MATIC  
için standart; Mercedes-Maybach S 650 için  
opsiyonel)

53R 20 inç, beş kollu hafif alaşım jantlar, önde 
245/40 R 20 ve arkada 275/35 R 20  
ebadında lastikler (fabrika çıkışı aksesuar;  
Mercedes-Maybach modelleri için de)



793 769

788 789

RRM

RRN
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AMG

793 19 inç, 5 çift kollu, AMG tasarımı, titanyum 
grisi boyalı hafif alaşım jantlar, önde  
245/45 R 19 ve arkada 275/40 R 19 ebadında 
lastikler (opsiyonel; AMG Tasarım Konsepti  
ile bağlantılı olarak standart)

788 19 inç, çok kollu hafif alaşım jantlar, titanyum  
grisi, önde 255/45 R 19 ve arkada 285/40 R 19 
ebadında lastikler (Mercedes-AMG S 63  
4MATIC+ için standart)

769 20 inç, çok kollu AMG tasarımı hafif alaşım  
jantlar, titanyum girisi, önde 245/40 R 20  
ve arkada 275/35 R 20 ebadında lastikler  
(opsiyonel)

789 20 inç, çok kollu AMG tasarımı, parlak siyah  
boyalı hafif alaşım jantlar, önde 245/40 R 20 ve 
arkada 275/35 R 20 ebadında lastikler (AMG 
Plus ile bağlantılı olarak standart)

RRM 20 inç, 10 kollu AMG tasarımlı hafif alaşım jantlar, 
önde 245/40 R 20 ve arkada 275/35 R 20 
ebadında lastikler (opsiyonel)

RRN 20 inç, 10 kollu AMG tasarımlı hafif alaşım jantlar, 
önde 245/40 R 20 ve arkada 275/35 R 20 
ebadında lastik (AMG Plus ile bağlantılı olarak 
opsiyonel)



647 753

648 696

RTR

RTS
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m DIĞER JANT SEÇENEKLERINI

www.mercedes-benz-accessories.com  
adresindeki aksesuar programımızda bulabilirsiniz 

RTR 20 inç, çapraz kollu AMG tasarımlı dövme jantlar, 
önde 255/40 R 20 ve arkada 285/35 R 20 
ebadında lastikler (tüm Mercedes-AMG modelleri 
için opsiyonel)

RTS 20 inç, çapraz kollu AMG tasarımlı dövme jantlar, 
önde 255/40 R 20 ve arkada 285/35 R 20 
ebadında lastikler (tüm Mercedes-AMG modelleri 
için opsiyonel)

647 20 inç, 10 kollu AMG tasarımı hafif alaşım  
jantlar, titanyum grisi, tam entegre bijon kapakları, 
önde 255/40 R 20 ve arkada 285/35 R 20 
ebadında lastik (tüm Mercedes-AMG modelleri 
için opsiyonel)

648 20 inç, 10 kollu AMG tasarımı hafif alaşım  
jantlar, mat siyah, önde 255/40 R 20 ve  
arkada 285/35 R 20 ebadında lastikler (tüm  
Mercedes-AMG modelleri için opsiyonel)

753 20 inç, 5 çift kollu AMG tasarımı hafif alaşım 
jantlar, titanyum grisi, önde 255/40 R 20 ve  
arkada 285/35 R 20 ebadında lastikler (tüm 
Mercedes-AMG modelleri için opsiyonel)

696 Bu jantlar Türkiye’de sunulmamaktadır



734

H29

729 H21

H28 H10

H27

H16201

801 | 501 | 851 | 551 | 561
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Döşemeler ve süslemeler.

Siyah/siyah döşeme

201
801
501
851
551
561

Deri
Nappa deri1

Exclusive Nappa deri1

AMG Nappa deri1, 3

AMG Plus Exclusive Nappa deri1

AMG Exclusive Nappa deri1, 4

Süslemeler

734
H29
729
H28
H27
H16
H21
H10

Koyu kahverengi okaliptus ağacı
Parlak ceviz ağacı1, 2, 4, 5

Siyah kavak ağacı1

designo kahverengi dişbudak ağacı1

designo siyah dişbudak ağacı1

designo siyah piyano boyası, dekoratif çizgili1

designo siyah piyano boyası
AMG karbon-fiber/siyah piyano boyası süslemeler1

1  Özel donanım. 2 S 600 ve Mercedes-Maybach S 650 için  
standart donanım. 3 Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ ve  
AMG Plus için standart donanım. 4 Mercedes-AMG S 65  
için standart donanım. 5 Mercedes-Maybach S 560/ 
S 560 4MATIC için standart donanım.

Aşağıda sayısız döşeme ve süsleme  
kombinasyonuna birkaç örnek sunuyoruz.  
En güzel örnek muhtemelen eksiktir:  
sizin seçiminiz. Bunu sizinle bayinizde 
oluşturmaktan mutluluk duyarız.

Siyah deri, koyu süslemeler ve örneğin  
ahşabın zamana meydan okuyan kombi-
nasyonu klasik zarafeti temsil eder.



734

H29

729 H10

H28

H27

H16205

805 | 505 | 855 | 555 | 565
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Ipek beji deri, espresso kahvesi konsol renk dünyası,  
asil loca karakterini oluşturur

205
805
505
855
555
565

Deri
Nappa deri1

Exclusive Nappa deri1

AMG Nappa deri1, 2

AMG Plus Exclusive Nappa deri1

AMG Exclusive Nappa deri1, 3

Süslemeler

734
H29
729
H28
H27
H16
H10

Koyu kahverengi okaliptus ağacı
Parlak ceviz ağacı1, 3, 4, 5

Siyah kavak ağacı1

designo kahverengi dişbudak ağacı1

designo siyah dişbudak ağacı1

designo siyah piyano boyası, dekoratif çizgili1

AMG karbon-fiber/siyah piyano boyası süslemeler1

1  Özel donanım. 2 Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ ve AMG Plus 
için standart donanım. 3 Mercedes-AMG S 65 için standart 
donanım. 4 Mercedes-Maybach S 560/S 560 4MATIC için 
standart donanım. 5 S 600 ve Mercedes-Maybach S 650 
için standart donanım.

İpek beji deri, espresso kahvesi konsol 
renk dünyası, asil loca karakterini  
oluşturur.
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H29

729 H21

H28 H10

H27

H16818

518 | 868 | 578 | 588
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Magma grisi deri, espresso kahvesi konsol

818
518
868
578
588

Nappa deri1

Exclusive Nappa deri1

AMG Nappa deri1, 2

AMG Plus Exclusive Nappa deri1

AMG Exclusive Nappa deri1, 3

Süslemeler

734
H29
729
H28
H27
H16
H21
H10

Koyu kahverengi okaliptus ağacı
Parlak ceviz ağacı1, 3, 4, 5

Siyah kavak ağacı1

designo kahverengi dişbudak ağacı1

designo siyah dişbudak ağacı1

designo siyah piyano boyası, dekoratif çizgili1

designo siyah piyano boyası
AMG karbon-fiber/siyah piyano boyası süslemeler1

1  Özel donanım. 2 Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ ve AMG Plus 
için standart donanım. 3 Mercedes-AMG S 65 için standart 
donanım. 4 Mercedes-Maybach S 560/S 560 4MATIC için 
standart donanım. 5 S 600 ve Mercedes-Maybach S 650 
için standart donanım.

Döşemeler ve süslemeler.
Magma grisi deri, espresso kahvesi konsol 
renk dünyası sıcaklık ve değerli mal-
zeme ortamı yaratır. Buna uygun olarak: 
örneğin siyah kavak ağacından ahşap.
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H29

729 H10

H27

H16

H21

814 | 514 | 864 | 574 | 584
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Fındık kahvesi deri, siyah konsol

214
814
514
864
574
584

Deri
Nappa deri1 
Exclusive Nappa deri1

AMG Nappa deri1, 2

AMG Plus Exclusive Nappa deri1

AMG Exclusive Nappa deri1, 3

Süslemeler

734
H29
729
H27
H16
H21
H10

Koyu kahverengi okaliptus ağacı
Parlak ceviz ağacı1, 3, 4, 5

Siyah kavak ağacı1

designo siyah dişbudak ağacı1

designo siyah piyano boyası, dekoratif çizgili1

designo siyah piyano boyası
AMG karbon-fiber/siyah piyano boyası süslemeler1

1  Özel donanım. 2 Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ ve AMG Plus 
için standart donanım. 3 Mercedes-AMG S 65 için standart 
donanım. 4 Mercedes-Maybach S 560/S 560 4MATIC için 
standart donanım. 5 S 600 ve Mercedes-Maybach S 650 
için standart donanım.

Siyah tavan döşemesi, siyah ahşap ve  
ceviz kahvesi deri kombinasyonu çarpıcı 
ve asil bir ortam yaratır.
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734

H29

729 H21

H28 H10

H27

H16

515 | 865 | 575 | 585

92

Porselen rengi deri, siyah konsol

815
515
865
575
585

Nappa deri1

Exclusive Nappa deri1

AMG Nappa deri1, 2

AMG Plus Exclusive Nappa deri1

AMG Exclusive Nappa deri1, 3

Süslemeler

734
H29
729
H28
H27
H16
H21
H10

Koyu kahverengi okaliptus ağacı
Parlak ceviz ağacı1, 3, 4, 5

Siyah kavak ağacı1

designo kahverengi dişbudak ağacı1

designo siyah dişbudak ağacı1

designo siyah piyano boyası, dekoratif çizgili1

designo siyah piyano boyası
AMG karbon-fiber/siyah piyano boyası süslemeler1

1  Özel donanım. 2 Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ ve AMG Plus 
için standart donanım. 3 Mercedes-AMG S 65 için standart 
donanım. 4 Mercedes-Maybach S 560/S 560 4MATIC için 
standart donanım. 5 S 600 ve Mercedes-Maybach S 650 
için standart donanım.

Döşemeler ve süslemeler.
Porselen rengi ve siyah deri ile designo 
siyah piyano boyası dekoratif çizgili  
süsleme kombinasyonu sportif seçkinlik 
ortamı yaratır.



524

H29

729

H10H28

H27

H16

H21

554 | 564
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Maun kahvesi deri, ipek beji konsol

524
554
564

Exclusive Nappa deri1

AMG Plus Exclusive Nappa deri1

AMG Exclusive Nappa deri1, 2

Süslemeler

H29
729
H28
H27
H16
H21
H10

Parlak ceviz ağacı1, 2, 3, 4

Siyah kavak ağacı1

designo kahverengi dişbudak ağacı1

designo siyah dişbudak ağacı1

designo siyah piyano boyası, dekoratif çizgili1

designo siyah piyano boyası
AMG karbon-fiber/siyah piyano boyası süslemeler1

1  Özel donanım. 2 Mercedes-AMG S 65 için standart donanım. 
3  Mercedes-AMG S 600 ve Mercedes-Maybach S 650 için  
standart donanım. 4 Mercedes-Maybach S 560/S 560 4MATIC 
için standart donanım.

Kızıl kahverengi deri, ipek beji konsol  
donanımı renk olarak Amerikan tropikal 
ahşabı yansıtır; huzur veren lüksün  
yansıması.



975 | 995

H29

729 H21

H10H27

H16

94

designo ipek beji deri, saten kırmızısı konsola  
sahip iç mekan

975
995

designo Exclusive semi-anilin deri1, 2

AMG designo Exclusive Nappa deri2, 3

Süslemeler

H29
729
H27
H16 
H21
H10

Parlak ceviz ağacı
Siyah kavak ağacı
designo siyah dişbudak ağacı4

designo siyah piyano boyası, dekoratif çizgili4

designo siyah piyano boyası
AMG karbon-fiber/siyah piyano boyası süslemeler4

1  Özel donanım (Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ ve  
Mercedes-AMG S 65 için geçerli değildir). 2 Exclusive trim 
paketi teslimat kapsamında yer alır. 3 Mercedes-AMG  
S 63 4MATIC+ ve Mercedes-AMG S 65 için özel donanım. 

4 Özel donanım.

Döşemeler ve süslemeler.
Geri planda kalan duyusallık; asil ipek 
beji deri, saten kırmızısı konsola sahip bu 
iç mekanın sizi etkilemesine izin verin.



962 | 955

H29

729 H21

H27

H16
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designo ipek beji deri, derin deniz mavisi konsola  
sahip iç mekan

962
955

designo Exclusive semi-anilin deri1, 2

AMG designo Exclusive Nappa deri2, 3

Süslemeler

H29
729
H27
H16
H21

Parlak ceviz ağacı
Siyah kavak ağacı
designo siyah dişbudak ağacı4

designo siyah piyano boyası, dekoratif çizgili4

designo siyah piyano boyası

1  Özel donanım (Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ ve  
Mercedes-AMG S 65 için geçerli değildir). 2 Exclusive trim 
paketi teslimat kapsamında yer alır. 3 Mercedes-AMG  
S 63 4MATIC+ ve Mercedes-AMG S 65 için özel donanım. 

4 Özel donanım.

Denizi çağrıştıran bir ambiyans için  
designo ipek beji deri, derin deniz mavisi 
konsol donanımı mevcuttur.



965

985

H29

H21H28

H10H27

H16
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designo ipek beji deri, inci titan grisi konsola  
sahip iç mekan

965
985

designo Exclusive semi-anilin deri1, 2

AMG designo Exclusive Nappa deri2, 3

Süslemeler

H29
H28
H27
H16
H21
H10 

Parlak ceviz ağacı
designo kahverengi dişbudak ağacı4

designo siyah dişbudak ağacı4

designo siyah piyano boyası, dekoratif çizgili4

designo siyah piyano boyası
AMG karbon-fiber/siyah piyano boyası süslemeler4

Döşemeler ve süslemeler.
İnci titan grisi renk tonu yeni S-Serisine 
çarpıcı bir modernlik katar; ipek  
beji Exclusive semi-anilin deri ile şık bir 
kombinasyon halinde uyumludur.

1  Özel donanım (Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ ve  
Mercedes-AMG S 65 için geçerli değildir). 2 Exclusive trim 
paketi teslimat kapsamında yer alır. 3 Mercedes-AMG  
S 63 4MATIC+ ve Mercedes-AMG S 65 için özel donanım. 

4 Özel donanım.
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S-Serisinin boyutları.

Mercedes-Maybach’ın boyutları 
S-Serisi.

S-Serisi uzun versiyonun boyutları.

Mercedes-Maybach’ın boyutları 
S 600 Pullman.

Tüm veriler milimetre cinsindendir. Verilen ölçüler ortalama değerlerdir. Temel donanıma sahip ve yüksüz durumdaki araçlar için geçerlidir.

1899
1624

1496

5125
11933035897

995

523
737

350

1069

575
490

309

1637
2130

1499

1560

1516

1554

1899
1624

1494

5255
11933165897

995

523
867

351

1069

575
490

309

1637
2130

1501

1561

1516

1554

1899
1634

1498

5462
12003365897

963

553
1015

357

1075

575
490

309

1632
2130

1491

1527

1516

1554

21301930

6499

21301930

6499

21301930

6499



98

Teknik değerler.

Motor için en iyisi: 
Mercedes-Benz orijinal motor yağları.

Dizel motorlar Benzinli motorlar

S 350 d S 350 d 4MATIC S 400 d S 400 d 4MATIC S 450 S 450 4MATIC

Silindir yerleşim düzeni/sayısı R/6 R/6 R/6 R/6 R/6 R/6

Motor hacmi (cm3) 2925 2925 2925 2925 2999 2999

Nominal güç1 (kW (BG) d/dk.’da)
Nominal güç, E-motor (kW (BG) d/dk.’da)

210 (286)/3400–4600
–

210 (286)/3400–4600
–

250 (340)/3600–4400
–

250 (340)/3600-4400
–

270 (367)/5500–6100
16 (22)/900

270 (367)/5500–6100
16 (22)/900

Nominal tork1 (Nm d/dk.’da) 600/1200–3200 600/1200–3200 700/1200–3200 700/1200–3200 500/1600–4000 500/1600–4000

Şanzıman 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC

Hızlanma 0–100 km/saat (sn.) 6,0 [6,0] 5,8 [5,8] 5,4 [5,4] 5,2 [5,2] 5,1 [5,1] 4,9 [4,9]

Azami hız (km/saat) 2502 [2502] 2502 [2502] 2502 [2502] 2502 [2502] 2502 [2502] 2502 [2502]

Lastikler/jantlar, ön 245/55 R 17 245/55 R 17 245/50 R 18 245/50 R 18 245/50 R 18 245/50 R 18

Lastikler/jantlar, arka 245/55 R 17 245/55 R 17 245/50 R 18 245/50 R 18 245/50 R 18 245/50 R 18

Yakıt Dizel Dizel Dizel Dizel Benzin Benzin

Yakıt tüketimi4 (l/100 km)
Şehir içi
Şehir dışı
Karma

6,5–6,4 [6,5–6,4]
4,7–4,4 [4,7–4,4]
5,4–5,1 [5,4–5,1]

6,9–6,7 [6,9–6,7]
5,0-4,8 [5,0–4,8]
5,7-5,5 [5,7–5,5]

6,5–6,4 [6,5–6,4]
4,7–4,5 [4,7–4,5]
5,4–5,2 [5,4–5,2]

6,9–6,8 [6,9–6,8]
5,0–4,8 [5,0–4,8]
5,7–5,6 [5,7–5,6]

9,2–8,9 [9,2–8,9]
5,7–5,3 [5,7–5,3]
6,9–6,6 [6,9–6,6]

9,6–9,3 [9,6–9,3]
6,0–5,6 [6,0–5,6]
7,3–7,0 [7,3–7,0]

Karma CO2 emisyonları4 (g/km) 139–134 [139–134] 150–145 [150–145] 139–135 [139–135] 150–147 [150–147] 157–150 [157–150] 167–159 [167–159]

Emisyon sınıfı5/Verimlilik sınıfı6 Euro 6/C [Euro 6/C] Euro 6/C [Euro 6/C] Euro 6/C [Euro 6/C] Euro 6/C [Euro 6/C] Euro 6/D [Euro 6/D] Euro 6/C [Euro 6/C]

Depo hacmi (isteğe bağlı)/bunun rez. 
kısmı (l)

70 (–)/8,0 70 (–)/8,0 70 (–)/8,0 70 (–)/8,0 70 (–)/8,0 70 (–)/8,0

Bagaj hacmi7 (VDA) (l) 510 [510] 510 [510] 510 [510] 510 [510] 510 [530] 510 [530]

Boş ağırlık8/Yükleme kapasitesi (kg) 1970/720 [1990/730] 2025/715 [2050/730] 2005/700 [2025/715] 2060/700 [2075/725] 1995/670 [2015/685] 2060/670 [2075/685]

Müsaade edilen toplam ağırlık (kg) 2690 [2720] 2740 [2780] 2705 [2740] 2760 [2800] 2665 [2700] 2730 [2760]

1  Nominal güç ve nominal tork ile ilgili 595/2009 (AT) talimatının geçerli olan metnine göre veriler. 2 Elektronik olarak sınırlandırılmıştır. 3 AMG Driverʼs Package (AMG sürücü 
paketi) (isteğe bağlı donanım). 4 Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonları ile ilgili verilen değerler, öngörülen ölçme yöntemine (§2 Nrn.5, 6, 6a Pkw-EnVKV yönetmeliğinin geçerli 
olan metnine) göre belirlenmiştir. Bilgiler, münferit bir araç ile ilgili olmayıp, bir teklifin parçası değildir; sadece çeşitli araç tipleri arasında karşılaştırma yapma amacına hizmet 
ederler. Değerler jantlara/lastiklere bağlı olarak değişiklik gösterir. 5 Bu değer sadece Avrupa Birliği içerisinde geçerlidir. Ülkelere özgü farklılıkların olması mümkündür. 
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Motor için en iyisi: 
Mercedes-Benz orijinal motor yağları.

Benzinli motorlar Mercedes-Maybach

S 500 S 560 S 560 4MATIC S 600 Mercedes-Maybach S 560 Mercedes-Maybach S 560 4MATIC

Silindir yerleşim düzeni/sayısı R/6 V/8 V/8 V/12 V/8 V/8

Motor hacmi (cm3) 2999 3982 3982 5980 3982 3982

Nominal güç1 (kW (BG) d/dk.’da)
Nominal güç, E-motor (kW (BG) d/dk.’da)

320 (435)/5900–6100
16 (22)/900

345 (469)/5250–5500
–

345 (469)/5250–5500
–

390 (530)/4900–5300
–

345 (469)/5250–5500
–

345 (469)/5250–5500
–

Nominal tork1 (Nm d/dk.’da) 520/1800–5500 700/2000–4000 700/2000–4000 830/1900–4000 700/2000–4000 700/2000–4000

Şanzıman 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 7G-TRONIC PLUS 9G-TRONIC 9G-TRONIC

Hızlanma 0–100 km/saat (sn.) 4,8 [4,8] 4,7 [4,7] 4,6 [4,6] – [4,6] 4,9 4,9

Azami hız (km/saat) 2502 [2502] 2502 [2502] 2502 [2502] – [2502] 2502 2502

Lastikler/jantlar, ön 245/50 R 18 245/50 R 18 245/50 R 18 245/45 R 19 245/45 R 19 245/45 R 19

Lastikler/jantlar, arka 245/50 R 18 245/50 R 18 245/50 R 18 275/40 R 19 275/40 R 19 275/40 R 19

Yakıt Süper plus benzin Süper benzin Süper benzin Süper plus benzin Süper benzin Süper benzin

Yakıt tüketimi4 (l/100 km)
Şehir içi
Şehir dışı
Karma

9,2–8,9 [9,2–8,9]
5,7–5,3 [5,7–5,3]
6,9–6,6 [6,9–6,6]

11,1–10,9 [11,1–10,9]
6,5–6,2 [6,5–6,2]
8,2–7,9 [8,2–7,9]

11,8–11,6 [11,8–11,6]
7,1–6,8 [7,1–6,8]
8,8–8,5 [8,8–8,5]

– [16,8]
– [8,7]
– [11,6]

11,7
7,0
8,8

12,3
7,5
9,3

Karma CO2 emisyonları4 (g/km) 157–150 [157–150] 186–181 [186–181] 200–195 [200–195] – [270] 198 209

Emisyon sınıfı5/Verimlilik sınıfı6 Euro 6/D [Euro 6/D] Euro 6/E [Euro 6/E] Euro 6/E [Euro 6/E] [Euro 6/G] Euro 6/E Euro 6/F

Depo hacmi (isteğe bağlı)/bunun rez. 
kısmı (l)

70 (–)/8,0 80 (–)/8,0 80 (–)/8,0 80 (–)/8,0 80 (–)/8,0 80 (–)/8,0

Bagaj hacmi7 (VDA) (l) 530 [530] 530 [530] 530 [530] – [500] 500 500

Boş ağırlık8/Yükleme kapasitesi (kg) 2005/670 [2025/670] 2055/700 [2075/715] 2100/665 [2125/680] – [2235/555] 2245/570 2295/520

Müsaade edilen toplam ağırlık (kg) 2675 [2695] 2755 [2790] 2765 [2805] – [2790] 2815 2815

6  Ölçülmüş CO2 emisyonlarına dayanarak, aracın kütlesi dikkate alınarak belirlenmiştir. Yalnızca Almanya için geçerlidir. 7 2007/46/AT yönetmeliğinin geçerli metnine göre veriler. 
8  İlgili AB yönetmeliğine göre, 75 kg sürücü ağırlığı, % 90 dolu yakıt deposu ve gerekli tüm sıvılar dahil standart donanımda boş ağırlık. Özel donanımlar ve aksesuarlar genel  
olarak bu değeri arttırır, bu nedenle taşıma kapasitesi buna uygun olarak azalır. Köşeli parantez içindeki değerler, uzun versiyon için geçerlidir (Mercedes-Maybach modelleri hariç). 
Ayrıntılı bilgileri www.mercedes-benz.de altında bulabilirsiniz.
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Mercedes-Maybach Mercedes-AMG

Mercedes-Maybach S 650 Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ Mercedes-AMG S 65

Silindir yerleşim düzeni/sayısı V/12 V/8 V/12

Motor hacmi (cm3) 5980 3982 5980

Nominal güç1 (kW (BG) d/dk.’da)
Nominal güç, E-motor (kW (BG) d/dk.’da)

463 (630)/5000
–

450 (612)/5500–6000
–

463 (630)/4800–5400
–

Nominal tork1 (Nm d/dk.’da) 1000/2300–4200 900/2750–4500 1000/2300–4300

Şanzıman 7G-TRONIC PLUS AMG SPEEDSHIFT MCT 9 ileri oranlı spor şanzıman AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC

Hızlanma 0–100 km/saat (sn.) 4,7 – [3,5] – [4,2]

Azami hız (km/saat) 2502 – [2502], [3003] – [2502], [3003]

Lastikler/jantlar, ön 245/45 R 19 255/45 ZR 19 255/45 ZR 19

Lastikler/jantlar, arka 275/40 R 19 285/40 ZR 19 285/40 ZR 19

Yakıt Süper plus benzin Süper plus benzin Süper plus benzin

Yakıt tüketimi4 (l/100 km)
Şehir içi
Şehir dışı
Karma

18,5
9,3
12,7

– [11,7]
– [7,3]
– [8,9]

– [17,1]
– [8,6]
– [11,9]

Karma CO2 emisyonları4 (g/km) 289 – [203] – [279]

Emisyon sınıfı5/Verimlilik sınıfı6 Euro 6/G –[Euro 6/F] – [Euro 6/G]

Depo hacmi (isteğe bağlı)/bunun rez. 
kısmı (l)

80 (–)/8,0 70 (80)/10,0 (12,0) 80 (–)/12,0

Bagaj hacmi7 (VDA) (l) 500 – [510] – [470]

Boş ağırlık8/Yükleme kapasitesi (kg) 2360/460 – [2070/675] – [2250/500]

Müsaade edilen toplam ağırlık (kg) 2820 – [2745] - [2750]
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799988183

989197

033992775

044998890

049897

040

Renkler.

Opak renkler

040 Opak Siyah

Metalik renkler1

183
197
775
890
897
988
989
992
998

Magnetit Siyahı
Obsidiyan Siyahı
İridyum Grisi
Kavansit Mavisi
Yakut Siyahı
Elmas Gümüşü
Zümrüt Yeşili
Selenit Grisi
Antrasit Mavisi

designo renkler1

799 designo Elmas Beyazı

designo manufaktur renkleri1

033
044
049

designo Mocha Siyahı
designo Mat Alanit Grisi 
designo Mat Kaşmir Beyazı

1  Özel donanım. Mercedes-Benz bayinizde  
daha fazla bireysel designo rengi bulabilirsiniz.

Opak renkler Metalik renkler1 designo renkler1

designo manufaktur renkleri1




