S-Serisi

Sedan

Gördüğü yoğun ilginin keyfine varıyor ve
şimdi bunun karşılığını fazlasıyla veriyor.
Her türlü yolda deneyim kazanan birisine daha ne önerebiliriz? Gerçekleşecek her durumu zaten sistemler sayesinde öngörebilen biri daha
nasıl şaşırtılabilir? Baştan çıkarmaya alışmış biri nasıl baştan çıkarılır?
İlgi, saygı ve takdirle. Hem de şimdiye kadar görülmemiş bir ölçüde.
Yeni S-Serisi’nin keyfini çıkartın. Akıllı sürüşü hissedin.

Hiç kimseye bir şey ispatlamak
zorunda değildir. Kendinden başka.
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 büyüleyen duyulara sahip yeni geliştirilmiş bir motor nesli ile ortaya çıkıyor.
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ENERGIZING konfor kumandası isteğe bağlı olarak 2017 yılının 4. çeyreği itibarıyla temin edilebilir.

Yavaşlaması bile etkileyicidir.
Hayatımızı daha hızlı hale getiren çok sayıda teknoloji mevcuttur. Yeni S-Serisi
ile, dünyanızı bir an için durduracak bir donanım sunuyoruz. ENERGIZING konfor
kumandası1; renklerin, seslerin, ışıkların, kokuların ve hatta koltuk masajlarının
akıllı kombinasyonu ve aktivasyonu anlamına gelir. Küçük dürtüler canlandırır veya
rahatlatır ve böylece performansı arttırır.

Nasıl böylesine sakin kalınabilir?
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
nesil S-Serisi’nin daha gösterişli görünmesini sağlar. Bu stil size tanıdık
geliyor mu?

Kendini sürekli olarak yeniden keşfeder.
Asla değişmez.

Tıpkı Formula 1’de olduğu gibi. Şimdi de S-Serisi’nde.
Mercedes-Benz, yeni S-Serisi ile, tamamen yeni geliştirilmiş bir motor nesli
sunar. 6 silindirli sıralı dizel motorlar, yeni verimlilik ölçütleri belirler. S 560’daki
yeni çift turbo beslemeli V8 motor, Mercedes-AMG’nin yüksek performanslı
bileşenleri sayesinde kendine has bir büyüleyiciliğe sahiptir. “V motorun sıcak
iç kısmı”, Formula 1’deki gibi bir şarj teknolojisi anlamına geliyor. Her iki
turbo da V silindire yerleştirilmiştir. Bu, kompakt bir motor yapı tarzını, ideal

tepki tutumunu ve düşük egzoz emisyonlarını mümkün kılar. Akıllı bir
silindir kapatması yakıt tüketimini düşürür: Motor, ihtiyaç halinde verimli
4 silindirli işletimde çalışabilir. Daha fazla güç talep edildiğinde, saliseler
içerisinde diğer silindirler tekrar devreye girer. S-Serisi’ne özgü sürüş keyfinin
eklenmesiyle benzersiz ve büyüleyici bir kombinasyon oluşur.

Yanal kuvvetlere karşı yenilikçi güç.

Tehlikeler sürüş konforuna dönüşür.

MAGIC BODY CONTROL (uyarlanabilir süspansiyon sistemi), istek üzerine
yürüyen aksamın aktif yaylanmasını, sürekli olarak ayarlanabilen amortisörler
ve ROAD SURFACE SCAN (yol yüzeyi tarama) ile kombine eder. Bir stereo
kamera ünitesi yardımıyla önünüzde bulunan yolun yapısı hassas bir şekilde
algılanarak, her bir tekerleğin amortisörünü öndeki engebelere karşı önceden ideal olarak uyarlamak için saliseler içerisinde doğru strateji hesaplanır.
Yeni viraja eğilme fonksiyonu, aracın üstyapısının virajlarda 2,65° ’ye kadar
içeriye doğru eğilmesini sağlar. Böylece, hissedilen yanal kuvvetler belirgin
şekilde azaltılır ve sürüş dinamiği ile konfor hissedilir derecede arttırılır.

İsteğe bağlı DISTRONIC aktif mesafe ayar yardımcısı, otomatik sürüşe giden
yolda bir kilometre taşıdır. Şehir içi trafiğinde, şehirler arası yollarda ve
otoyollarda önde giden araçlara olan doğru mesafeyi otomatik olarak koruyabilir ve hatta 210 km/saatlik hız aralığında onları takip edebilir. Normal
sürüş işletiminde gaz veya fren pedalına basmak zorunda kalmadığı ve manevra sırasında belirgin şekilde desteklendiği için, sürücünün yükü hafifletilir.

Standart donanım.

AMG tasarım konsepti.

Yeniliklerin ve kolaylıkların yanı sıra, S-Serisi standart donanımının öne çıkan
paha biçilmez özelliği; varlığı ve çekiciliğidir. Radyatör kaplaması tamamen
yeniden tasarlanmıştır. Şimdi daha asil ve zarif bir etki bırakıyor. Çubuklar
parlak siyah renge boyanmıştır. Bu, büyük bir çekicilik katan küçük bir
ayrıntıdır. Yüksek performanslı LED farlar da etkileyici ön kısma katkıda
bulunuyor. Buna, aydınlatmalı “Mercedes-Benz” yazısı dahildir.

AMG tasarım konsepti ile yeni S-Serisi’ne benzersiz bir motor sporları ruhu
katılmıştır. AMG gövde kiti, aracı görsel olarak daha alçaltan zarif görünümlü
güçlü ön ve arka tampon eteklerinden ve yan marşpiye kaplamalarından
oluşur. Daha da sportif olan AMG Plus tasarım konsepti, yolcularını AMG
Nappa deri spor koltuklarda karşılar. Genişletilmiş AMG jant ürün yel
pazesi, tüm otomobil tutkunları için özel bir deneyimdir. Yeni tasarımlar,
S-Serisi’nin liderlik iddiasını mükemmel şekilde tamamlıyor.

Exclusive paketi.

designo.

Değerli donanımların zarif bir biçimde uyarlanmış kombinasyonu konfor,
kalite ve tasarıma olan çok yüksek talepleri yerine getirir. Exclusive Nappa
derinin cömert kullanımı ve geniş yüzeye yayılmış ahşap süslemeler, iç
mekanın benzersizliğini arttırıyor. Buna, “Mercedes-Benz” yazılı aydınlatılmış
biniş eşikleri, paslanmaz çelikten tasarlanmış bagaj eşiği, tavan döşemesi
ve kaliteli DINAMICA mikrofiber ile kaplanmış güneşlikler gibi zarif ayrıntılar
katkı sağlar.

Exclusive designo süslemeler ve deri donanımlar iç mekana en üst seviyede
kişilik katıyor ve ayrıntılı işçiliğin kanıtını sunuyor. designo açık damarlı
siyah veya kahverengi dişbudak ağacı yenidir. Döşeme seçiminde öne çıkan
yeni öncü özellik, ipek beji/okyanus mavisi renk kombinasyonuna sahip
designo Exclusive yarı anilin deridir.

Döşemeler ve süslemeler.

Deri

Nappa deri

201

801

205

805

214

814

Döşemeler
201
205
214
501
505
514
515
518
524
551
554
555
574
575

siyah
ipek beji/espresso kahvesi
fındık kahvesi/siyah
siyah1
ipek beji/espresso kahvesi1
fındık kahvesi/siyah1
porselen rengi/siyah1
magma grisi/espresso kahvesi1
maun kahvesi/ipek beji1
siyah2
maun kahvesi/ipek beji2
ipek beji/espresso kahvesi2
fındık kahvesi/siyah2
porselen rengi/siyah2

578
801
805
814
815
818
851
855
864
865
868
962
965
975

magma grisi/espresso kahvesi2
siyah3
ipek beji/espresso kahvesi3
fındık kahvesi/siyah3
porselen rengi/siyah3
magma grisi/espresso kahvesi3
siyah4
ipek beji/espresso kahvesi4
fındık kahvesi/siyah4
porselen rengi/siyah4
magma grisi/espresso kahvesi4
designo ipek beji/okyanus mavisi5
designo ipek beji/inci titan grisi5
designo ipek beji/inci saten kırmızı5

Süslemeler
734
729
H29
H21
H16
H28
H27
H10
1

Parlak kahverengi okaliptüs ağacından süslemeler
Parlak siyah kavak ağacından süslemeler3, 6
Parlak kahverengi ceviz ağacından süslemeler3
designo siyah piyano boyası süslemeler3
Dekoratif çizgilere sahip designo siyah piyano boyası süslemeler3
designo açık damarlı kahverengi dişbudak ağacından süslemeler3
designo açık damarlı siyah dişbudak ağacından süslemeler3
AMG karbon-fiber/siyah piyano boyası süslemeler3

İsteğe bağlı Exclusive paketinin bileşeni. 2 İsteğe bağlı Exclusive paketi ile birlikte isteğe bağlı AMG
Plus tasarım konseptinin bileşeni. 3 İsteğe bağlı donanım. 4 İsteğe bağlı AMG Plus tasarım
konseptinin bileşeni. 5 İsteğe bağlı Exclusive paketi ile birlikte isteğe bağlı donanım. 6 İsteğe bağlı
AMG ve AMG Plus tasarım konsepti ile birlikte standart donanım.

815

818

AMG Nappa deri/Exclusive AMG Nappa deri

Exclusive Nappa deri

501

designo Exclusive deri

851
551

Süslemeler

962
965
975

734

729

505

855
555
H29

514

864
574

515

865
301
575

H21

H16

H28

518

868
578
H27

524

554

H10

Renkler.

Opak renkler

Metalik renkler1

040

designo renkler1

183

988

799

197

989

775

992

033

890

998

982
044

designo manufaktur renkler1

Opak renkler
040 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 metalik elmas beyazı
designo manufaktur renkler1
033 designo metalik mocha siyahı
044 designo mat alanit grisi
049 designo mat kaşmir beyazı
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İsteğe bağlı donanım.
Daha fazla bireysel designo rengini Mercedes-Benz bayinizde bulabilirsiniz.
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Teknik değerler.
Dizel motorlar

Benzinli motor

S 350 d 4MATIC

S 400 d 4MATIC

S 560 4MATIC

Silindir yerleşim düzeni/sayısı

Sıralı 6

Sıralı 6

V8

Silindir hacmi (cm )

2925

2925

3982

Nominal güç1 [kW (BG) d/dk.’da]

210 (286)/3400–4600

250 (340)/3600–4400

345 (469)/5250–5500

Nominal tork [Nm d/dk.’da]

600/1200–3200

700/1200–3200

700/2000–4000

Şanzıman

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

Hızlanma 0–100 km/saat (sn.)

5,8 [5,8]

5,2 [5,2]

4,6 [4,6]

Azami hız [km/saat]

250 [250 ]

250 [250 ]

2502 [2502]

Ön lastikler/jantlar

245/55 R 17

245/50 R 18

245/50 R 18

Arka lastikler/jantlar

245/55 R 17

245/50 R 18

245/50 R 18

Yakıt

Dizel yakıt

Dizel yakıt

Süper benzin

Yakıt tüketimi3 (lt/100 km)
Şehir içi
Şehir dışı
Karma

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

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

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

CO2 emisyonları3 (g/km) Karma

150–145 [150–145]

150–147 [150–147]

200–195 [200–195]

Emisyon sınıfı4/Verimlilik sınıfı5

Euro 6/C [Euro 6/C]

Euro 6/C [Euro 6/C]

Euro 6/E [Euro 6/E]

3

1

2

2

2

2

Depo hacmi, bunun rez. kısmı (lt)

70 (8,0)

70 (8,0)

80 (8,0)

Bagaj hacmi6, Alman Otomotiv Endüstrisi
Birliği (VDA) (lt)

510

510

530

Boş ağırlık7/Yükleme kapasitesi (kg)

2025/715 [2050/730]

2060/700 [2075/725]

2100/665 [2125/680]

Müsaade edilen toplam ağırlık (kg)

2740 [2780]

2760 [2800]

2765 [2805]

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

Nominal güç ve nominal tork ile ilgili 595/2009 (AT) talimatının geçerli olan metnine göre veriler. 2 Elektronik olarak sınırlandırılmıştır. 3 Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonları
ile ilgili verilen değerler, öngörülen ölçme yöntemine (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV yönetmeliğinin geçerli olan metnine göre) göre belirlenmiştir. Bilgiler, münferit bir araç
için olmayıp bir teklifin parçasını oluşturmaz, sadece çeşitli araç tipleri arasında karşılaştırma yapma amaçlıdır. Değerler, tekerleklere/lastiklere göre farklılık göstermektedir.
4
Bu değer sadece Avrupa Birliği içerisinde geçerlidir. Ülkelere özgü farklılıkların olması mümkündür. 5 Ölçülmüş CO2 emisyonlarına dayanarak, aracın kütlesi dikkate alınarak
belirlenmiştir. Sadece Almanya için geçerlidir. 6 Değerler, 2007/46/AT yönetmeliğinin geçerli olan metnine göredir. 7 Boş ağrılık ile ilgili değerler, 92/21/AT yönetmeliğinin
(sürüşe hazır durumdaki kütle, yakıt deposu yüzde 90 oranında dolu, sürücü dahil 68 kg ve bagaj 7 kg) metnine göre standart donanıma sahip araçlar içindir. İsteğe bağlı
donanımlar ve aksesuarlar genel olarak bu değeri arttırır, bu nedenle taşıma kapasitesi buna uygun olarak azalır. Köşeli parantez içindeki değerler uzun versiyon için geçerlidir.
www.mercedes-benz.com.tr adresinde teknik değerleri ayrıntılı olarak bulabilirsiniz.
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