
S-
Cl

as
s S

al
oo

n S-Class Saloon



Γνωρίστε τη νέα S-Class με τη μαγεία του HD. Με την εφαρμογή καταλόγου της Mercedes-Benz για το  
iPad® καθώς και τις ψηφιακές οδηγίες χρήσης «Mercedes-Benz Guides» για το iPhone®. Και οι δύο εφαρμογές  
περιέχουν πολλές ταινίες, ακόμη περισσότερα περιεχόμενα και διατίθενται δωρεάν στο iTunes Store®.

Feel Intelligent Drive.

Πώς μπορείς να δείξεις το δρόμο σε κάποιον που έχει διαβεί ήδη όλους τους δρόμους; 
Πώς μπορείς να εκπλήξεις κάποιον, όταν έχει προβλέψει ήδη κάθε επόμενο ενδεχόμενο; 
Πώς να δελεάσεις κάποιον που έχει συνηθίσει πάντα να είναι αυτάρκης; Με την προσοχή. 
Με το σεβασμό. Με την εκτίμηση. Σε άγνωστα μέχρι σήμερα επίπεδα. Απολαύστε το αυτο-
κίνητο με την καλύτερη επιβράδυνση.



Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ και εξαρτήματα που δεν ανήκουν στο βασικό εξοπλισμό.

1  Ο οδηγός φέρει συνεχώς την ευθύνη για τον έλεγχο του οχήματος. Η λειτουργία αυτόνομης  
στάθμευσης (Remote Parking Assist) ενδέχεται να μην είναι εγκεκριμένη σε όλες τις χώρες.

Μαγεία.

02 | Mercedes-Benz S 500
Γκρι Σελενίτη μεταλλικό
Γραμμή εξοπλισμού AMG Line, ζάντες αλουμινίου AMG 
σχεδίασης 10 ακτίνων, πακέτο Exclusive, πανοραμική  
συρόμενη οροφή, επενδύσεις από δέρμα νάπα Exclusive 
σε Γκρι Μάγμα/Καφέ Εσπρέσσο, διάκοσμος σε ξύλο  
μελιάς Καφέ με ανοικτούς designo

08 | Mercedes-Benz S 600
Μαύρο Μόκα μεταλλικό designo
Ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, πακέτο 
Exclusive, πανοραμική συρόμενη οροφή, χώρος πίσω  
επιβατών First Class, individual Entertainment, επενδύσεις 
από δέρμα νάπα Exclusive σε Καφέ Μαονί/Μπεζ σατινέ,  
διάκοσμος σε ξύλο καρυδιάς Καφέ γυαλιστερό

58 | Mercedes-AMG S 63 4MATIC+
Λευκό Αδαμάντινο bright designo
Σφυρήλατες ζάντες AMG σχεδίασης σταυρωτών ακτίνων, 
επενδύσεις από δέρμα νάπα Exclusive AMG σε Πορσελάνη/
Μαύρο, διάκοσμος AMG Carbon/Λάκα Πιάνου Μαύρη

66 | Mercedes-AMG S 65
Μπλε Ανθρακί μεταλλικό
Σφυρήλατες ζάντες AMG σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων, 
επενδύσεις από δέρμα νάπα Exclusive σε Καφέ Μαονί/
Μπεζ σατινέ, διάκοσμος σε ξύλο μελιάς Καφέ με ανοικτούς 
designo

76 | Mercedes-Maybach S 650
Μαύρο Ρουμπινιού μεταλλικό
Σφυρήλατη ζάντα Maybach σχεδίασης 10 οπών, επενδύσεις 
από δέρμα ημι-ανιλίνης Exclusive designo σε Μπεζ σατινέ/
Κόκκινο σατινέ pearl, διάκοσμος σε Λάκα Πιάνου flowing lines 
designo Μαύρη

Καινοτομία.

18 | Mercedes me
22 | Service και υπηρεσίες
26 | Σύστημα ελέγχου ανέσεων ENERGIZING
30 | Mercedes-Benz Intelligent Drive
34 | MULTIBEAM LED
36 | Κινητήρες 
38 | MAGIC BODY CONTROL και AIRMATIC
40 | COMAND Online
41 | Remote ParkIng Assist1, Mercedes me connect
42 | Ατμοσφαιρικός φωτισμός
43 | Ηχοσύστημα surround Burmester® High-End 3D
44 | Άνεση καθισμάτων και ψυχαγωγία πίσω επιβατών
46 | Εξοπλισμοί και πακέτα
54 | S 600 και S 600 Guard
56 | Μοντέλα Mercedes-AMG
76 | Μοντέλα Mercedes-Maybach
84 | Ζάντες
88 | Επενδύσεις και χρώματα εξωτερικής βαφής
97 | Διαστάσεις
98 | Τεχνικά χαρακτηριστικά και χρώματα εξωτερικής βαφής
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Έχει την προσοχή όλων.  
Προσφέρει πολύ περισσότερη.
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Δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτε σε 
κανέναν. Κι όμως το κάνει καθημερινά.

Για παράδειγμα, ότι υπάρχουν κι άλλα περιθώρια ευαισθητοποίησης στη χρήση των  
φυσικών πόρων. Ότι το αποκορύφωμα της τελειότητας δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. Ότι  
η οικονομία και η πολυτέλεια μπορούν κάλλιστα να συμβαδίζουν. Αυτό άλλωστε  
αποδεικνύει η νέα S-Class με τη νέα γενιά εξελιγμένων κινητήρων. Με τα εξυπνότερα 
συστήματα υποβοήθησης της κατηγορίας της. Με αισθητηριακά ερεθίσματα που  
μαγεύουν το σώμα και το πνεύμα.
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Εντυπωσιάζει με την  
καλύτερη επιβράδυνση.

Υπάρχουν πάρα πολλές τεχνολογίες που κάνουν τη ζωή μας πιο γρήγορη. Στη νέα S-Class  
κάνει την πρεμιέρα του ένα σύστημα εξοπλισμού που μπορεί να σταματά για μια στιγμή τον 
κόσμο γύρω σας: το προαιρετικά διαθέσιμο σύστημα ελέγχου ανέσεων ENERGIZING  
συνδυάζει έξυπνα και ενεργοποιεί χρώματα, ήχους, φώτα, αρώματα ακόμη και τη λειτουργία 
μασάζ στο κάθισμα. Μικροί παλμοί σας αναζωογονούν ή σας χαλαρώνουν, αυξάνοντας  
έτσι την απόδοσή σας.
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Πώς μπορεί κανείς  
να παραμένει ήρεμος;

Δεν αναρωτιέστε κι εσείς μερικές φορές; Κανένα άλλο πολυτελές saloon δεν κινείται με 
τόση βεβαιότητα ανάμεσα στο στυλ και το κύρος. Αριστοτεχνικά σχεδιασμένες γραμμές 
και εντυπωσιακές λεπτομέρειες κάνουν την παρουσία της νέας S-Class έντονα αισθητή, 
αλλά με κομψή διακριτικότητα. Μήπως σας λέει κάτι αυτό το στυλ;
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Η σχεδίαση φροντίζει και για όλα όσα δεν βλέπετε. Όταν κάθε χειρισμός λειτουργίας  
γίνεται μια εμπειρία για τις αισθήσεις. Όταν τα χειριστήρια μοιάζουν να αιωρούνται  
στο χώρο. Όταν ξαφνικά όλα γίνονται απλά και διαισθητικά. Αυτή είναι η πραγματική  
αξία της ψηφιακής εποχής. Αυτή είναι πραγματική πολυτέλεια της νέας S-Class. 

Άνεση με προσωπικότητα.



Σημασία έχει ποιος είσαι. Όχι πόσα έχεις.
Η υπόσταση και το κύρος εκφράζονται εμφατικά στο πρόσωπο της νέας S-Class. Κυρίαρχο 
χαρακτηριστικό της είναι οι προαιρετικοί προβολείς MULTIBEAM LED. Συνολικά 84 λυχνίες 
LED καλύπτουν ολόκληρο φάσμα φωτισμού του οδοστρώματος. Ένας αποκλειστικός σχεδια-
σμός του φωτισμού διαμορφώνει τη μοναδική εμφάνιση της S-Class και στο σκοτάδι.
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Όποιος κάθεται εδώ, έχει  
καταφέρει πολλά. Κι έχει ακόμη 
περισσότερα μπροστά του.

Οι επιβάτες βγαίνουν πιο ξεκούραστοι και ήρεμοι από ό, τι όταν μπαίνουν. Αυτή είναι 
η μοναδική υπόσχεση άνεσης που δίνει μία S-Class. Τα ρυθμιζόμενα αναπαυτικά 
καθίσματα πολλαπλού περιγράμματος προσαρμόζονται και εφαρμόζουν άψογα στο 
σώμα. Έξι προγράμματα μασάζ, θερμαινόμενα υποβραχιόνια και μία ψυχόμενη  
θήκη – όλα είναι δυνατά και όλα στρέφονται γύρω από εσάς.
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Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να γεμίζουν το χώρο με την  
ακτινοβολία τους. Και υπάρχει ένα saloon που ορίζει το μέλλον  
μιας ολόκληρης κατηγορίας.

Το πιο ανεκτίμητο από όλα τα  
χαρακτηριστικά: το φυσικό χάρισμα.
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Ο κόσμος μας στα χέρια σας.
www.mercedes.me – εδώ όλα στρέφονται γύρω από εσάς. Ανακαλύψτε έναν κόσμο υπηρεσιών,  
προσφορών και νεωτερισμών που διευκολύνουν και ομορφαίνουν τη ζωή σας συναρπαστικά. Και βέβαια 
τις έχετε εύκολα στη διάθεσή σας, δηλαδή ψηφιακά. Έτσι ο κόσμος μας γίνεται ο κόσμος σας.
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Όλες οι υπηρεσίες μας συνδεσιμότητας και κινητικότητας, καθώς και πολλές άλλες εκπληκτικές προσφορές, 
έρχονται σε εσάς και μόνο για εσάς. Αυτό σημαίνει Mercedes me. Εγγραφείτε σήμερα κιόλας δωρεάν 
και κάντε τον κόσμο της Mercedes-Benz δικό σας: στον υπολογιστή ή το laptop σας ή όταν μετακινήστε 
στην ταμπλέτα, το smartphone ή το smartwatch σας. Επειδή η ζωή σας αλλάζει διαρκώς, εξελίσσουμε  
κι εμείς διαρκώς τις υπηρεσίες μας. Ανακαλύψτε τες: www.mercedes.me/welcome

Θέλετε να απολαμβάνετε την έμπνευση κι όταν δεν είστε online; Τα Mercedes me Stores έρχονται να 
συναρπάσουν σε όλο τον κόσμο, π.χ. στο Πεκίνο, στη Μόσχα και στο Αμβούργο.

Η δικτύωσή σας μπορεί να είναι τόσο εκπληκτικά εύκολη.
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1 Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στην εκάστοτε αγορά.

Η υπηρεσία Mercedes me connect σας δικτυώνει με το 
αυτοκίνητό σας –και το αυτοκίνητό σας με τον υπόλοιπο 
κόσμο. Πολυάριθμες και πρακτικές υπηρεσίες συνδεσιμότη-
τας σας υποστηρίζουν στο αυτοκίνητό σας για περισσότερη 
ασφάλεια, περισσότερη επικοινωνία και, φυσικά, για ακόμη πιο 
συναρπαστική εμπειρία οδήγησης. Η ευχάριστη αίσθηση ότι 
παραμένετε συνδεδεμένοι διαρκώς και κατά την οδήγηση. Το 
Mercedes me connect περιλαμβάνει εκτός από τις βασικές 
υπηρεσίες, οι οποίες σας παρέχουν αυτόματα υποστήριξη σε 
περίπτωση οδικής βλάβης ή ατυχήματος, και την υπηρεσία 
Remote Online – την επιλογή που σας επιτρέπει να πραγμα-
τοποιείτε ρυθμίσεις στο αυτοκίνητο μέσω smartphone – 
και πολλά άλλα.

Η υπηρεσία Mercedes me inspire σας προσφέρει εμπειρίες 
της μάρκας και τη δυνατότητα για έναν διάλογο με όραμα. 
Θα θέλαμε να ξέρουμε τις απόψεις σας για τις ιδέες μας και 
να μαθαίνουμε τι σας παρακινεί, ώστε να μπορούμε πάντα 
να προσφέρουμε τις καλύτερες λύσεις. Θα βρείτε, για παρά-
δειγμα, μία Community καθώς και προσφορές κι εμπειρίες 
που ξεφεύγουν από τα κλασικά θέματα αυτοκινήτου κι επε-
κτείνονται σε τομείς όπως εκδηλώσεις, ταξίδια και lifestyle.

Η υπηρεσία Mercedes me move παρέχει πρόσβαση σε 
έξυπνες λύσεις κινητικότητας: η car2go είναι πρωτοπόρος 
και ηγέτης παγκοσμίως στο free floating carsharing, η 
εφαρμογή κινητικότητας moovel συγκεντρώνει τις προσφο-
ρές διαφόρων παρόχων κινητικότητας και βρίσκει την  
καλύτερη διαδρομή από το σημείο Α στο σημείο Β. Με την 
εφαρμογή mytaxi μπορείτε να καλείτε το ταξί σας, να παρα-
κολουθείτε ζωντανά τη διαδρομή και να πληρώνετε εύκολα. 
Το Mercedes-Benz Rent σας παρέχει αυτοκίνητο για οποιο-
δήποτε λόγο και σύντομο ή μεγάλο διάστημα μέσω κάποιου 
κοντινού Εξουσιοδοτημένου Διανομέα Mercedes-Benz. Το 
Blacklane σας επιτρέπει να κάνετε κράτηση λιμουζίνας με 
οδηγό, ενώ το FlixBus δίνει τη δυνατότητα για οικονομικά, 
άνετα και φιλικά προς το περιβάλλον ταξίδια με υπεραστικά 
λεωφορεία.

Η υπηρεσία Mercedes me assist κάνει τη συντήρηση του 
οχήματός σας εξαιρετικά απλή υπόθεση. Μπορείτε απλά να 
βρίσκετε online έναν κοντινό Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή 
Mercedes-Benz και να κλείνετε ραντεβού. Η ψηφιακή  
κατάσταση λογαριασμού service σάς ενημερώνει σχετικά με 
τις πραγματοποιούμενες εργασίες συντήρησης. Μετά τη 
συντήρηση είναι στη διάθεσή σας ηλεκτρονικά σε μία ημέρα. 
Εκτός από την τρέχουσα κατάσταση λογαριασμού service, 

μπορείτε επίσης να βλέπετε το ιστορικό συντήρησης και  
τα διαστήματα μεταξύ συντηρήσεων του οχήματός σας και, 
αν θέλετε, να τα εκτυπώνετε.

Η υπηρεσία Mercedes me finance σας προσφέρει πολυ-
άριθμους τρόπους, για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που 
επιθυμείτε. Σε συνεργασία μαζί σας, η Mercedes-Benz 
Financial Services θα βρει τη βέλτιστη λύση μακροχρόνιας 
μίσθωσης, χρηματοδότησης και ασφάλισης του αυτοκινήτου 
σας – προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας. Τα προϊόντα μας 
μακροχρόνιας μίσθωσης σας επιτρέπουν να οδηγείτε πά-
ντοτε τα πιο καινούργια μοντέλα μας, απολαμβάνοντας ταυ-
τόχρονα μέγιστη ευελιξία. Ο λόγος είναι ότι δεν πληρώνετε  
για την αγορά, αλλά μόνο για τη χρήση απολαμβάνοντας ελκυ-
στικές μηνιαίες δόσεις. Με τις προσφορές χρηματοδότη-
σής μας εξοφλείτε την καινούργια σας Mercedes-Benz, όπως 
εξυπηρετεί το δικό σας οικονομικό σχεδιασμό. Με το ύψος 
προκαταβολής που επιλέγετε και τη διάρκεια της σύμβασης, 
καθορίζετε το ποσό των μηνιαίων δόσεων. Αξιόπιστη προστα-
σία του προϋπολογισμού και του οχήματός σας προσφέρουν 
οι εξατομικευμένες μας λύσεις ασφάλισης με ελκυστικούς 
όρους. Μετά την σύναψη της σύμβασης, μπορείτε να δια-
χειρίζεστε τις χρηματοοικονομικές συμβάσεις σας πολύ 
άνετα online.1
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Οι υπηρεσίες service μας: ταιριάζουν τέλεια στη Mercedes σας.
Αποκτάτε κάτι περισσότερο από ένα αυτοκίνητο: κάτι ανεκτίμητο, την αποκλειστική σχέση συνεργασίας με τη Mercedes-Benz. 
Αυτό σημαίνει για εσάς σιγουριά, ασφάλεια και ανεξαρτησία. Με άλλα λόγια: την ωραία αίσθηση ότι οδηγείς μια Mercedes.

1  Ισχύουν οι γενικοί όροι συναλλαγών μας. Η διάρκεια ισχύος ανανεώνεται με κάθε service που πραγματοποιείται σε Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Mercedes-Benz μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη 
ημερομηνία service – για έως και 30 έτη από την πρώτη ταξινόμηση. 2 Για κλήσεις από το εξωτερικό ενδέχεται να χρεώνονται τέλη περιαγωγής.

Το καλύτερο για τη Mercedes σας. Κανείς δεν γνωρίζει τη 
Mercedes σας καλύτερα από τους έμπειρους ειδικούς μας 
στα συνεργεία της Mercedes-Benz. Η εκτενής προσφορά 
υπηρεσιών service μας και η απαίτηση υψηλής ποιότητας 
εγγυώνται, ότι το όχημά σας είναι πάντα σε άριστη κατάσταση. 
Γι’ αυτό εμπιστευόμαστε τα δοκιμασμένα ειδικά εργαλεία 
και Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz.

Το καλύτερο για εσάς. Κινείστε με σιγουριά από το πρώτο 
χιλιόμετρο. Αυτό σας εξασφαλίζουν τα ειδικά προσαρμο-
σμένα Συμβόλαια Συντήρησης Mercedes-Benz. Με τον τρόπο 
αυτό επωφελείστε από την ασφάλεια του μακροχρόνιου 
προγραμματισμού, το συνεχή έλεγχο των εξόδων μέσω στα-
θερών μηνιαίων δόσεων και τη διαφάνεια κόστους. Επι-
πλέον, είστε βέλτιστα προστατευμένοι από πρόσθετα έξοδα 
συνεργείου. 

m ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ

Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα Συμβόλαια  
Συντήρησης Mercedes-Benz στη διεύθυνση www.mercedes-benz.gr –  
ή να ζητήσετε μία εξατομικευμένη προσφορά για εσάς από τους  
Εξουσιοδοτημένους Επισκευαστές Mercedes-Benz.

Το καλύτερο για την κινητικότητά σας. Με τη λύση  
κινητικότητας Mercedes-Benz Mobilo1 οδηγείτε ανέμελα σε 
ολόκληρη την Ευρώπη – χωρίς να ανησυχείτε για οδικές 
βλάβες, ατυχήματα, μικροζημιές ή βανδαλισμό. Με την υπηρε-
σία Mobilo δικαιούστε επιτόπου υπηρεσίες, όχημα αντικα-
τάστασης, ρυμούλκηση ή διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο. Η 
υπηρεσία Mobilo περιλαμβάνεται για τα δύο χρόνια μετά 
την πρώτη ταξινόμηση και μπορεί να ανανεώνεται με κάθε 
service σε Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή έως και για  
30 χρόνια. Και όποτε χρειαστείτε βοήθεια, μπορείτε να επι-
κοινωνήσετε μαζί μας δωρεάν πανευρωπαϊκά καλώντας  
τον αριθμό 00800 1 777 77772.
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Τι θα ήταν ο μηχανοκίνητος  
αθλητισμός χωρίς τη Mercedes-Benz;

Το πρώτο όχημα που κέρδισε σε αγώνες ταχύτητας διέθετε κινητήρα Daimler. Η πρώτη Mercedes 
ήταν αγωνιστικό αυτοκίνητο. Τα θρυλικά Ασημένια Βέλη – ένας μύθος. Η αγωνιστική πλευρά της 
Mercedes-Benz έχει μακρά παράδοση. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός χαρακτηρίζει μέχρι σήμερα τόσο 
τη μάρκα όσο και κάθε αυτοκίνητό της. Γνωρίστε τη μοναδική ιστορία σαν να συνέβη μόλις χθες  
στο Mercedes-Benz Museum στη Στουτγάρδη. 

m ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ

Γνωρίστε τις εξελίξεις στον κόσμο των μετακινήσεων τα  
τελευταία 130 και πλέον χρόνια και κάντε ένα ταξίδι στην ιστορία 
της αυτοκίνησης στο Mercedes-Benz Museum. Σας περι-
μένουν περισσότερα από 1500 εκθέματα σε 16500 m2 που 
μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν μοναδικά κομμάτια όπως η  
παλαιότερη Mercedes του 1902 που διατηρείται ακόμη ή τα 
θρυλικά οχήματα τύπου gullwing. Καλωσορίσατε στο λίκνο  
της καινοτομίας: 
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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Γνωρίστε τη μαγεία της Formula 1 με πολυμέσα.
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

Τι θα ήταν η Mercedes-Benz  
χωρίς το μηχανοκίνητο αθλητισμό;

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

Στις 3 Ιουνίου 1934 στην πίστα Νίρμπουρινγκ γεννήθηκε ο μύθος του «Ασημένιου Βέλους». Σήμερα 
παραμένει πιο ζωντανός ποτέ: το 2016 η ομάδα του Ασημένιου Βέλους Mercedes-AMG Petronas 
κατακτά για τρίτη συνεχή φορά το παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 κατασκευαστών και οδηγών 
νικώντας σε 19 από τα 21 Grand Prix. Σε ένα θεαματικό τελικό, στη μητρόπολη της ερήμου, το Άμπου 
Ντάμπι, ο Nico Rosberg στέφεται για πρώτη φορά παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Mercedes-Benz 
F1 W07 Hybrid. Η αξία αυτής της επιτυχίας ξεπερνά τα όρια της αγωνιστικής πίστας: κάθε μέτρο  
της διαδρομής ωθεί την εξέλιξη των υλικών ελαφριάς κατασκευής και της υβριδικής τεχνολογίας πιο 
κοντά στην εργοστασιακή παραγωγή.
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Πώς είστε;
Σημαντική ερώτηση, αφού η δική σας ευεξία αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
ασφάλειας. Για το λόγο αυτό, η νέα S-Class φροντίζει ενεργά για τη φυσική 
και ψυχική ευεξία των επιβατών της. Από το 1972 κάθε S-Class αντιπροσω-
πεύει την εξαιρετική άνεση, σήμερα όμως αναβαθμίζεται σε ένα εντελώς 
νέο επίπεδο.



28



29

Το πρώτο αυτοκίνητο που  
φορτίζει την μπαταρία σας. 

Ένα χρώμα, ένας ήχος, ένας φωτισμός ή ένα άρωμα. Αρκούν μικρά ερεθίσματα, 
για να αλλάξει η διάθεσή σας. Αυτά και άλλα χαρακτηριστικά συνδυάζονται 
έξυπνα στη νέα S-Class και ενεργοποιούνται με το πάτημα ενός κουμπιού. 
Προαιρετικά, μπορούν να σας αναζωογονούν ή να σας χαλαρώνουν, αυξά-
νοντάς έτσι την απόδοσή σας. Το ονομάζουμε σύστημα ελέγχου ανέσεων 
ENERGIZING – και εννοούμε ότι αποτελεί ένα σημαντικό όφελος στην  
οδηγική ασφάλεια.
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Καινοτομίες που έχουν  
τα μάτια τους παντού.

Το προαιρετικό σύστημα υποβοήθησης οδήγησης υποστηρίζει τον οδηγό ολοκλη-
ρωμένα με την ενεργή υποβοήθηση διεύθυνσης, η οποία περιλαμβάνει την 
ενεργή υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας1 και την ενεργή υποβοήθηση πέδησης. Η 
προσαρμογή ταχύτητας βάσει διαδρομής1 ρυθμίζει την ταχύτητα του οχήματος 
πριν από στροφές, εγκάρσια κυκλοφορία, διασταύρωση, σταθμό διοδίων και αλλαγή 
κατεύθυνσης, όταν είναι ενεργοποιημένη η ενεργή υποβοήθηση απόστασης 
DISTRONIC. Επιπλέον, η ενεργή υποβοήθηση ορίου ταχύτητας μειώνει, σύμφωνα 
με τα σήματα κυκλοφορίας, την ταχύτητα κίνησης το οχήματος. ΈΤσι, μπορείτε  
να αισθάνεστε καλυμμένοι από κάθε άποψη.

1 Διαθεσιμότητα σε ορισμένες μόνο χώρες.
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Ως ο πρώτος κατασκευαστής αυτοκινήτων παγκοσμίως, η Mercedes-Benz έχει αναπτύξει 
μία ολοκληρωμένη φιλοσοφία ασφαλείας. Στόχος είναι να διασφαλίζεται η αντίδραση 
 ανάλογα με τον κίνδυνο, η αποφυγή ατυχημάτων και ο μετριασμός των συνεπειών τους. 
Για τους επιβάτες της Mercedes, αλλά και για όλους τους άλλους. 

Μέρος αυτής της ολοκληρωμένης φιλοσοφίας ασφαλείας είναι το Mercedes-Benz Intelligent 
Drive, το οποίο καθιστά τη Mercedes σας ένα από τα ευφυέστερα αυτο κίνητα του κό-
σμου – και «σκεπτόμενο συνεργάτη». Τα συστήματα υποβοήθησης του Mercedes-Benz 
Intelligent Drive μπορούν να ανιχνεύουν κινδύνους, να προειδοποιούν έγκαιρα και να 
επεμβαίνουν ακόμη και αυτόνομα σε περίπτωση ανάγκης – π.χ. επιβραδύνοντας το αυτοκί-
νητο. Έτσι, μπορούν να αποτρέπονται ατυχήματα ή να  μειώνεται η σοβαρότητά τους.  
Για την επαρκή προστασία των επιβατών, ενεργοποιούνται προνοητικά και ανάλογα με το 
μοντέλο πρόσθετα μέτρα προστασίας, όπως το PRE-SAFE®.

Ήδη πολλά αυτοκίνητα Mercedes-Benz προσφέρουν κατ’ επιλογή ένα πακέτο υποβοήθησης 
οδήγησης. Μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες του είναι η εν μέρει αυτοματοποιημένη 
οδήγηση σε αυτοκινητοδρόμους, σε επαρχιακές οδούς και στην πόλη. Επιπλέον, παρέχει 
υποστήριξη κατά την αλλαγή λωρίδας σε δρόμους πολλών λωρίδων, διευκολύνοντας για 
παράδειγμα την προσπέραση. Έτσι, ανακουφίζεται ο οδηγός, αφού δεν χρειάζεται κανονικά 
να πατάει φρένο ή γκάζι. Σημαντική υποστήριξη απολαμβάνει και στην οδήγηση του  
αυτοκινήτου – ακόμη και σε στροφές.

Ποτέ πριν η ασφάλεια, η άνεση και η υποστήριξη οδηγού δεν αλληλοσυμπληρώνονταν τόσο 
ολοκληρωμένα. Αυτή η πρωτοποριακή συνεργασία αισθητήρων καθώς και συστη μάτων 
ασφάλειας και υποβοήθησης αποτελεί ορόσημο στην πορεία προς την αυτόνομη οδήγηση 
χωρίς ατυχήματα. Και μία συναρπαστική νέα εμπειρία.

Mercedes-Benz Intelligent Drive – χαράζει την πορεία 
προς την αυτόνομη οδήγηση χωρίς ατυχήματα.
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Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά  
με το Mercedes-Benz Intelligent Drive στη διεύθυνση  
www.mercedes-benz-intelligent-drive.com
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Μόνο μία S-Class βλέπει  
τόσο μπροστά.
Η ταχύτατη και απολύτως ακριβής προσαρμογή των φώτων 
πορείας στην τρέχουσα κατάσταση κυκλοφορίας είναι εφικτή 
χάρη στους προαιρετικούς προβολείς MULTIBEAM LED. 
Χάρη στις 84 ξεχωριστά ενεργοποιούμενες λυχνίες LED σε 
κάθε προβολέα, ο φωτισμός ενεργοποιείται όποτε και 
όσο χρειάζεται. Τέσσερις συνολικά εγκέφαλοι υπολογίζουν 
100 φορές ανά δευτερόλεπτο τον ιδανικό φωτισμό, χρη-
σιμοποιώντας πληροφορίες από μία κάμερα που βρίσκεται 
πίσω από το μπροστινό παρμπρίζ.

Όταν δεν ανιχνεύεται άλλο όχημα, είναι ευθύς ο δρόμος 
και η ταχύτητα του οχήματος υπερβαίνει τα 40 km/h, ανάβει 
αυτόματα ο πρόσθετος φωτισμός μεγάλης σκάλας ULTRA 
RANGE. Το σύστημα παράγει τη μέγιστη νομικά επιτρεπόμενη 
ένταση φωτισμού, καθώς η φωτεινότητα της μεγάλης σκά-
λας υπερβαίνει την τιμή αναφοράς του ενός λουξ σε απόστα-
ση άνω των 650 μέτρων. Μόλις ανιχνεύεται η κατάσταση 
του αυτοκινητοδρόμου, ρυθμίζεται η βέλτιστη κατανομή της 
μεγάλης σκάλας φωτισμού. Ο φωτισμός μεγάλης σκάλας 
αυτοκινητοδρόμου μειώνει τον κίνδυνο θαμπώματος των 
επερχόμενων οχημάτων και εστιάζει την προσοχή του οδη-
γού στη δική του λωρίδα. Ο φωτισμός αλλαγής κατεύθυνσης 
με λειτουργία κυκλικής πορείας ενεργοποιεί σε συνδυασμό 
με το COMAND Online τα φώτα αλλαγής πορείας πριν την 
είσοδο σε κυκλική πορεία.
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ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΌ ΦΩΣ, ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΌΡΑΤΌΤΗΤΑ

Περισσότερη ασφάλεια τη νύχτα και χαρακτηριστικά εντυπωσιακή εμφάνιση 
προσφέρουν οι προβολείς LED High Performance-Scheinwerfer του βασικού 
εξοπλισμού. Χάρη στην τεχνολογία LED φωτίζουν καλύτερα το οδόστρωμα  
από τους συμβατικούς προβολείς – με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Η προαιρετική προσαρμοζόμενη υποβοήθηση φώτων μεγάλης σκάλας Plus, 
η οποία περιλαμβάνεται στους προαιρετικούς προβολείς MULTIBEAM LED, 
 επιτρέπει την οδήγηση με διαρκώς αναμμένη τη μεγάλη σκάλα των φώτων, χωρίς 
να ενοχλούνται οι υπόλοιποι οδηγοί. Έτσι, εξασφαλίζει πάντα τη βέλτιστη 
 εμβέλεια των προβολέων. Η λειτουργία είναι ενεργή από τα 30 km/h σε δρόμους 
χωρίς φωτισμό.

Δεν είναι απλώς μία ευγενική χειρονομία: κατά το κλείδωμα 
και ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου, ο φωτισμός εντοπισμού 
αποχαιρετά και υποδέχεται τον οδηγό με ένα ασυνήθιστο 
φωτεινό θέαμα εναλλασσόμενων χρωμάτων.

Η σχεδίαση του πίσω τμήματος δείχνει επιθετικά και με αυτο-
πεποίθηση την ισχύ και το δυναμισμό που κρύβει η νέα 
S-Class. Τα νέα πίσω φώτα σε εμφάνιση κρυστάλλου 
μοιάζουν με κοσμήματα, ενώ οι τρεις οριζόντιες οπτικές 
ίνες αποτελούν το εντυπωσιακό χαρακτηριστικό σχεδιασμού. 
Η λεγόμενη λειτουργία πολλαπλών επιπέδων του φωτισμού 
πέδησης βελτιώνει επίσης την οδηγική ασφάλεια των οδηγών 
των οχημάτων που ακολοθούν.

Τα πίσω φώτα δημιουργούν μία χαρακτηριστική εικόνα μέρα 
και νύχτα. Τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας LED περιλαμ-
βάνουν μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα, σημαντικά μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής και χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος από 
τους λαμπτήρες. Η ένταση φωτός των φλας και του φωτισμού 
πέδησης διακυμαίνεται ανάλογα με το φωτισμό περιβάλλο-
ντος και την ταχύτητα.
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Οι καλύτερες τιμές: από 5,1 l/100 km και έως 1000 Nm.
Όλα όσα βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή της κατα-
σκευής κινητήρων περιλαμβάνονται στο πλούσιο χαρτοφυλά-
κιο της S-Class. Έξι, οκτώ ή δώδεκα κύλινδροι. Βενζίνης  
ή Diesel. Αυτή η ποικιλία είναι ασυναγώνιστη στην πολυτελή 
κατηγορία.

Nέο highlight αποτελεί ο 6κύλινδρος εν σειρά βενζινοκι-
νητήρας που συνδυάζεται με ηλεκτροκινητήρα και είναι 
 διαθέσιμος σε δύο εκδόσεις ισχύος. Η ενσωματωμένη μίζα-
δυναμό ανάμεσα στον κινητήρα και το κιβώτιο ταχυτήτων 
(EQ Boost) επιτρέπει τη σχεδόν αθόρυβη εκκίνηση του κινητή-
ρα, ενώ κατά την ελεύθερη κύλιση στο πρόγραμμα οδήγη-
σης ECO ο κινητήρας εσωτερικής καύσης απενεργοποιείται. 
Η δυναμική οδήγηση αναβαθμίζεται χάρη στην πρόσθετη 
ροπή στρέψης και μία λειτουργία boost για ζωηρά χαρακτη-
ριστικά απόκρισης.

Ακόμη οικονομικότερος είναι ο επίσης νέου σχεδιασμού 
6κύλινδρος εν σειρά πετρελαιοκινητήρας με ροπή 
στρέψης έως 700 Nm. Μία υπερσύγχρονη μονάδα εκ των 
υστέρων επεξεργασίας οξειδίων του αζώτου καθαρίζει  
τα καυσαερία αποτελεσματικότερα από ποτέ άλλοτε. 

Η ΓΚΑΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Βενζινοκινητήρες

S 450 με ισχύ 270 kW + 16 kW EQ-Boost (367 hp + 22 hp)  
και μέγιστη ροπή στρέψης 500 Nm

S 450 4MATIC με ισχύ 270 kW + 16 kW EQ-Boost  
(367 hp + 22 hp) και μέγιστη ροπή στρέψης 500 Nm

S 500 με ισχύ 320 kW + 16 kW EQ-Boost (435 hp + 22 hp)  
και μέγιστη ροπή στρέψης 520 Nm

S 560 με ισχύ 345 kW (469 hp) και μέγιστη ροπή στρέψης 700 Nm

S 560 4MATIC με ισχύ 345 kW (469 hp) και μέγιστη ροπή  
στρέψης 700 Nm

S 600 με ισχύ 390 kW (530 hp) και μέγιστη ροπή στρέψης 830 Nm

Mercedes-Maybach S 560 με ισχύ 345 kW (469 hp) και μέγιστη 
ροπή στρέψης 700 Nm

Mercedes-Maybach S 560 4MATIC με ισχύ 345 kW (469 hp) και 
μέγιστη ροπή στρέψης 700 Nm

Mercedes-Maybach S 650 με ισχύ 463 kW (630 hp) και μέγιστη 
ροπή στρέψης 1000 Nm

Mercedes-AMG S 63 4MATIC με ισχύ 450 kW (612 hp) και μέγιστη 
ροπή στρέψης 900 Nm

Mercedes-AMG S 65 με ισχύ 463 kW (630 hp) και μέγιστη ροπή 
στρέψης 1000 Nm

Πετρελαιοκινητήρες

S 350 με ισχύ 210 kW (286 hp) και μέγιστη ροπή στρέψης 600 Nm

S 350 4MATIC με ισχύ 210 kW (286 hp) και μέγιστη ροπή  
στρέψης 600 Nm

S 400 με ισχύ 250 kW (340 hp) και μέγιστη ροπή στρέψης 700 Nm

S 400 d 4MATIC με ισχύ 250 kW (340 hp) και μέγιστη ροπή  
στρέψης 700 Nm

Ο νέος κορυφαίος κινητήρας V8 κατάγεται απευθείας από 
το πανίσχυρο μηχανικό σύνολο της Mercedes-AMG GT. Έτσι, 
η S-Class προσφέρει επιδόσεις εφάμιλλες του μηχανοκίνητου 
αθλητισμού. Σε συνδυασμό με τη χαρακτηριστική οδηγική 
ευγένεια της S-Class, προκύπτει ένα μοναδικά συναρπαστικό 
αποτέλεσμα. Το ενσωματωμένο σύστημα απενεργοποίησης 
κυλίνδρων προσφέρει επιπλέον εντυπωσιακές τιμές κατανά-
λωσης: Στο χαμηλό φάσμα στροφών, απενεργοποιούνται – 
εντελώς διακριτικά τέσσερις– από τους οκτώ κυλίνδρους.

Στην κορυφή της γκάμας κινητήρων βρίσκεται πάντα ο V12. 
Γιʼ αυτό αποκτά επάξια μία τιμητική θέση και στη νέα S-Class: 
συγκεκριμένα στα μοντέλα S 600 και Mercedes-Maybach 
S 650. Μάθετε περισσότερα στις σελίδες 54 και 76–83.
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Η καινοτόμα δύναμη ενάντια στην εγκάρσια δύναμη.
Η ανάρτηση MAGIC BODY CONTROL με λειτουργία 
 κλίσης σε στροφές – βασικός εξοπλισμός στις S 600 και 
Mercedes-Maybach S 650, προαιρετικά στις S 560 και 
Mercedes-Maybach S 560 – προετοιμάζεται για τις ανωμα-
λίες του οδοστρώματος πριν ακόμη φτάσετε εκεί. Ταυτό-
χρονα, η ανάρτηση MAGIC BODY CONTROL συνδυάζει τα 
ενεργά ελατήρια του συστήματος ανάρτησης με τη συνε-
χώς ρυθμιζόμενη απόσβεση και το ROAD SURFACE SCAN. 
Η λειτουργία αυτή επιτρέπει, με τη βοήθεια στερεοσκοπι-
κής κάμερας, την έγκαιρη ρύθμιση της απόσβεσης με βάση 
το οδόστρωμα μπροστά από το αυτοκίνητο και την άσκηση 
φορτίου στον τροχό ήv την ανακούφισή του μέσω του ενεργού 
υδραυλικού συστήματος. Η λειτουργία κλίσης στις στροφές 
φροντίζει, ώστε το αμάξωμα του αυτοκινήτου να γέρνει έως 
και κατά 2,65° στις στροφές. Έτσι, οι εγκάρσιες δυνάμεις 
 γίνονται πολύ λιγότερο αισθητές, ενώ εντείνεται η οδηγική 
απόλαυση ειδικά σε επαρχιακούς δρόμους.

ΣΎΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΌΎ ΕΞΌΠΛΙΣΜΌΎ

Το σύστημα αερανάρτησης AIRMATIC προσφέρει, σε συνδυασμό με 
τη συνεχή ρύθμιση της απόσβεσης, άνεση και δυναμική οδήγηση 
εξαιρετικά υψηλού επιπέδου. Η απόσβεση προσαρμόζεται ξεχωριστά 
για κάθε τροχό στις τρέχουσες οδηγικές συνθήκες και ρυθμίζεται 
σύμφωνα με τις επιθυμίες σας πιο άνετη ή πιο σπορτίφ.

Την άνεση που προσφέρει το σύστημα διεύθυνσης με υποβοήθηση 
εξαρτώμενη από την ταχύτητα συμπληρώνει το σύστημα άμεσης 
 διεύθυνσης με μεταβλητή σχέση μετάδοσης ανάλογα με τη γωνία 
του τιμονιού. Σε δρόμους με αλλεπάλληλες στροφές, για παρά-
δειγμα, συμβάλλει στην πιο ευέλικτη απόκριση του αυτοκινήτου και 
αυξάνει την ευστάθεια στην ευθεία πορεία.

Με ένα άγγιγμα του διακόπτη DYNAMIC SELECT μπορείτε να 
 επιλέγετε άνετη, σπορτίφ, αποδοτική ή εξατομικευμένη οδηγική 
συμπεριφορά. Ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης, 
προσαρμόζονται παράμετροι, όπως χαρακτηριστικά του κινητήρα, 
του κιβωτίου ταχυτήτων, της ανάρτησης, του συστήματος διεύ-
θυνσης ή του ESP®.

Οι συνεχώς ρυθμιζόμενοι αποσβεστήρες προσφέρουν απο-
λύτως άνετη απόσβεση κραδασμών, καθώς και σφιχτότερη 
ρύθμιση ανάλογα με την ταχύτητα. Ανάλογα με το πρόγραμ-
μα οδήγησης, μπορείτε να επιλέγετε πιο άνετη ή σφιχτή 
ανάρτηση ανάλογα με τις προσωπικές προτιμήσεις σας. Τα 
ενεργά ελατήρια εξουδετερώνουν αποτελεσματικά τις 
στρέψεις και τις κλίσεις του αμαξώματος κατά την εκκίνηση, 
στις στροφές και κατά την επιβράδυνση, ενώ χάρη στην 
υδραυλική ρύθμιση του ύψους αναρτήσεων, το αυτοκίνητο 
διατηρεί σταθερό ύψος ανεξαρτήτως φορτίου. Επίσης, όταν 
απαιτείται μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος, υπάρχει η 
δυνατότητα ανύψωσης κατά 40 mm. Σε υψηλές ταχύτητες, 
το αυτοκίνητο χαμηλώνει κατά έως 15 mm συμβάλλοντας 
έτσι στη μείωση της αεροδυναμικής αντίστασης και στην 
αύξηση της ευστάθειας.
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Αφήστε κατ’εξαίρεση να σας 
οδηγήσουν: το COMAND Online.
Πλοήγηση, τηλέφωνο, ήχος, εικόνα, διαδίκτυο – με το  
προαιρετικό σύστημα χειρισμού και ενδείξεων COMAND 
Online, ο οδηγός έχει στη διάθεσή του αυτές και πολλές 
άλλες λειτουργίες. Οι ενδείξεις προβάλλονται με υψηλή 
ανάλυση σε μία οθόνη μέσων 31,2 cm. Η γρήγορη πλοή-
γηση από σκληρό δίσκο με ρεαλιστική τοπογραφική προβολή 
χαρτών καθοδηγεί ήρεμα στον προορισμό. Άλλα σημαντι-
κά χαρακτηριστικά του COMAND Online είναι μία διεπαφή 
Bluetooth® με λειτουργία ανοικτής ακρόασης και τηλε-
φωνία μέσω  ευρυζωνικής ομιλίας, η λειτουργία γραφής και  
ανάγνωσης sms και e-mail και η μετάδοση μουσικής μέσω 
audio streaming.

Οι λειτουργίες του COMAND Online μπορούν να ελέγχονται 
διαισθητικά – πέραν του χειριστηρίου COMAND και του  
συστήματος φωνητικών εντολών LINGUATRONIC– με το και-
νοτόμο Touchpad μέσω κινήσεων με ένα ή περισσότερα 
δάχτυλα (Multitouch).

Κατʼ επιλογή, μία οθόνη Head-up προβάλλει τις σημαντι-
κότερες πληροφορίες στο οπτικό πεδίο του οδηγού, έτσι ώστε 
να μοιάζουν σαν να αιωρούνται περ. δύο μέτρα μπροστά 
του πάνω από το καπό του κινητήρα.



Αποβιβαστείτε και παρκάρετε το αυτοκίνητο σε θέση στάθ-
μευσης με τη βοήθεια ενός smartphone – το προαιρετικό 
Remote Parking Assist1 (κάτω εικόνα) σας δίνει τη δυνα-
τότητα. Ο χειρισμός γίνεται μέσω μίας εφαρμογής. Εξίσου 
άνετα μπορεί να βγαίνει το αυτοκίνητο από στενά γκαράζ  
και θέσεις στάθμευσης.

Με το πακέτο συνδεσιμότητας άνεσης το αυτοκίνητο 
αποκτά την τεχνική δυνατότητα να χρησιμοποιεί εξ αποστά-
σεως υπηρεσίες και υπηρεσίες ανίχνευσης για τρία χρόνια. 
Γεωγραφική παρακολούθηση οχήματος, ανίχνευση οχήματος 
και εντοπισμός θέσης οχήματος, εξ αποστάσεως κλείδωμα 
και ξεκλείδωμα θυρών ή ερώτημα κατάστασης οχήματος, προ-
γραμματισμός συστήματος θέρμανσης στάσης – είναι μερι-
κές μόνο από τις υπηρεσίες που θα μπορείτε να απολαμβάνετε 
από την Daimler AG με αυτόν τον τεχνικό εξοπλισμό. 

Η υπηρεσία Προσωπικού Συμβούλου Mercedes me 
connect2 παρέχει αποκλειστική υποστήριξη και πληροφορίες 
για τους πελάτες Mercedes-Benz μέσω προσωπικής τηλε-
φωνικής εξυπηρέτησης για την αναζήτηση σημείων ενδιαφέ-
ροντος (POI), εστιατορίων ή ξενοδοχείων. Οι συνιστώμενοι 
προορισμοί μεταδίδονται, εάν θέλετε, στο COMAND Online. 
Η υπηρεσία Προσωπικού Συμβούλου μπορεί να χρησιμοποι-
είται στο αυτοκίνητο και με το smart phone μέσω εφαρμογής.

S σημαίνει και smart.

1  Ο οδηγός φέρει συνεχώς την ευθύνη για τον έλεγχο του οχήματος. Η λειτουργία αυτόνομης  
στάθμευσης (Remote Parking Assist) ενδέχεται να μην είναι εγκεκριμένη σε όλες τις χώρες. 

2  Μετά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών Mercedes me connect, ο Προσωπικός Σύμβουλος  
διατίθεται δωρεάν για ένα χρόνο και στη συνέχεια μπορεί να παραταθεί έναντι χρέωσης.
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Φουτουριστικές ενδείξεις σε ανάλυση HD, εκλεκτά υλικά, 
αίσθηση γενναιόδωρης ευρυχωρίας – αυτή η μοναδική 
ατμόσφαιρα στη νέα S-Class εντάσσει θεαματικά τον προ-
αιρετικό ατμοσφαιρικό φωτισμό με 64 χρώματα και 
κατά τη νυχτερινή οδήγηση. Ο έμμεσος φωτισμός LED υπο-
γραμμίζει τις κομψές γραμμές σχεδίασης του διάκοσμου 
και όχι μόνο: ο φωτισμός αναδεικνύει τον εσωτερικό χώρο σε 
έργο τέχνης καθώς συνθέτει χρωματικούς συνδυασμούς  
με διάφορα χρώματα. Έτσι, δημιουργούνται ενδιαφέρουσες 
αντιθέσεις και διαρθρώνεται το εσωτερικό σε τρία επίπε-
δα. Οι χρωματικοί συνδυασμοί μπορούν να δίνουν για λίγο τη 
θέση τους σε ειδικά εφέ – όπως το καλωσόρισμα του οδη-
γού από τη λειτουργία Coming Home. Έτσι, ο ατμοσφαιρικός 
φωτισμός αξιοποιεί κατά την οδήγηση τις θετικές επιδρά-
σεις του φωτός στην ψυχική διάθεση. Συνεπώς, η λειτουργία 
αυτή αποτελεί σημαντικό μέρος του προαιρετικά διαθέσι-
μου συστήματος ελέγχου ανέσεων ENERGIZING.

Απολαύστε.  
Ο ατμοσφαιρικός φωτισμός.

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΑΡΜΌΝΙΚΑ: Ό ΑΤΜΌΣΦΑΙΡΙΚΌΣ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΌΣ. 

Ο εσωτερικός χώρος αρωματίζεται εξατομικευμένα με το προαιρετικό πακέτο 
AIR-BALANCE. Διατίθεται έξι αρώματα χώρου εξαιρετικής ποιότητας, ανάλογα 
με τις προσωπικές προτιμήσεις. Επιπλέον, η ποιότητα του αέρα βελτιώνεται 
μέσω ιονισμού και ενισχυμένου φιλτραρίσματος του εσωτερικού και εξωτερικού 
αέρα. Τα δύο φίλτρα εσωτερικού χώρου είναι αντιαλλεργικά. Η σφραγίδα  
ποιότητας ECARF σηματοδοτεί ότι το συγκεκριμένο προϊόν είναι φιλικό για άτομα 
που πάσχουν από αλλεργίες.



43

Ακούστε καλά:  
Burmester® High-End Sound.
Τα 28 κανάλια ενισχυτή με συνολική ισχύ 1590 Watt και 
αποκλειστικές τεχνολογίες εξελιγμένες ειδικά για όχημα 
 εγγυόνται, κατʼ επιλογή, μία άνευ προηγουμένου ακουστική 
απόλαυση. Ο συνδυασμός αναλογικών και ψηφιακών 
στοιχείων οδηγεί σε ένα ασυνήθιστα κρυστάλλινο, πλούσιο 
και συναρπαστικό ήχο – τον απολαυτικό ήχο Burmester®. 
Με τον ήχο 3D-Surround, οι επιβάτες μπορούν να απολαμ-
βάνουν τρισδιάστατα μέσα στο αυτοκίνητο τα μονοφωνικά, 
στερεοφωνικά και 5.1 μουσικά σήματα. Επιτυγχάνεται με τη 
βοήθεια ειδικών αλγορίθμων και τρία ηχεία ενσωματωμένα 
στην εσωτερική επένδυση της οροφής. Η ρύθμιση VIP δίνει 
τη δυνατότητα εξατομικευμένων ρυθμίσεων του ήχου για 
τον οδηγό, το συνοδηγό και τους πίσω επιβάτες αριστερά και 
δεξιά. Ανάλογα με τις προσωπικές προτιμήσεις, οι πέντε 
προεπιλογές «Pure», «Easy Listening», «Live», «Surround» 
και «3D-Surround» δίνουν δυνατότητα εξατομικευμένης 
ρύθμισης του ήχου.

ΤΑ ΚΎΡΙΌΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΎΝΌΠΤΙΚΑ

Ο 28κάναλος ενισχυτής με συνολική ισχύ 1590 Watt εντυπωσιάζει με τον  
εξαιρετικά καθαρό και αναλυτικό ήχο.

Τεχνολογία frontbass με ηχεία χαμηλών συχνοτήτων ενσωματωμένα στο αμάξωμα 
για εντυπωσιακή αναπαραγωγή μπάσων.

Ενεργά αναλογικά φίλτρα επιτρέπουν πολυδιάστατους, φυσικούς και μεγάλης 
εμβέλειας ήχους μεσαίων και υψηλών συχνοτήτων για την παραγωγή του 
 απολαυστικού ήχου Burmester®.
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Άνεση προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε επιβάτη προσφέρουν τα προαιρετικά διαθέσιμα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα πίσω 
καθίσματα. Στις δύο εξωτερικές θέσεις τοποθετούνται καθίσματα άνεσης, οι πλάτες των οποίων μπορούν να ρυθμίζονται 
σε κλίση έως και 37°. Η άνεση καθισμάτων αναβαθμίζεται ακόμη περισσότερο στις δύο εξωτερικές πίσω θέσεις με το προ-
αιρετικό πακέτο καθισμάτων ανέσεων με καθίσματα πολλαπλού περιγράμματος, τα οποία μπορούν να ρυθμίζονται ακόμη 
πιο εξατομικευμένα χάρτη στους αεροθαλάμους που φουσκώνουν. Η λειτουργία μασάζ ENERGIZING αυξάνει την ευεξία – 
κατʼ επιλογή και με θερμότητα. Η διαμπερής κονσόλα Business του προαιρετικού χώρου πίσω επιβατών First Class 
μετατρέπει τον πίσω χώρο σε κινητό γραφείο με δύο ανεξάρτητα καθίσματα. Δύο πρίζες 12 V και κλιματιζόμενες ποτηρο-
θήκες, καθώς και προαιρετικά στοιχεία εξοπλισμού όπως πτυσσόμενο τραπεζάκι, προσφέρουν άνετες διαδρομές και 
ξεκούραστη εργασία.

Άνεση καθισμάτων πίσω επιβατών. ΤΑ ΚΎΡΙΌΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΎΝΌΠΤΙΚΑ

Το προαιρετικό πακέτο Chauffeur προσφέρει μεγαλύτερο χώρο  
για τα πόδια κατά 77 mm – έτσι το κάθισμα συνοδηγού μπορεί  
να μετακινείται πολύ περισσότερο προς τα εμπρός, ενώ το προσκέ-
φαλο άνεσης EASY ADJUST μπορεί να αφαιρείται, για απρόσκοπτη 
θέα προς τα εμπρός.

Ιδιαίτερη αίσθηση S-Class δημιουργεί επίσης και το προαιρετικό 
πακέτο θέρμανσης ανέσεων περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων,  
θερμαινόμενα πλαϊνά υποβραχιόνια και θερμαινόμενο κεντρικό υπο-
βραχιόνιο. Στοιχείο ιδιαίτερης πολυτέλειας αποτελεί η προαι ρετικά  
διαθέσιμη ψυχόμενη θήκη στο χώρο πίσω επιβατών – παράγει χαμηλή 
ή υψηλή ψύξη με το πάτημα ενός κουμπιού.
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Ψυχαγωγία πίσω επιβατών. ΤΑ ΚΎΡΙΌΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΎΝΌΠΤΙΚΑ

Ακουμπήστε και φορτίστε – με ασύρματο σύστημα φόρτισης στο 
χώρο πίσω επιβατών δεν χρειάζονται καλώδια και βύσματα. Στην 
επιφάνεια φόρτισης στο υποβραχιόνιο, μπορούν να φορτίζονται 
 κινητές συσκευές που υποστηρίζουν το πρότυπο Qi.

Το ακουστικό Bluetooth® της τηλεφωνία Business στο πίσω μέρος 
του οχήματος είναι πρακτικά ενσωματωμένο στο πίσω υποβραχιόνιο 
όπου φορτίζεται επίσης αυτόματα. Το σύστημα προσφέρει τη δική 
του ζώνη ανοικτής ακρόασης για τους πίσω επιβάτες.

Ταινίες σε Blu Ray ή DVD, τηλεόραση, διαδίκτυο, βιντεοπαιχνίδια, μουσική – το προαιρετικό σύστημα Individual Entertainment 
προσφέρει στους πίσω επιβάτες ένα απολύτως προσωπικό πρόγραμμα ψυχαγωγίας. Δύο οθόνες 25,9 cm (10,2 ιντσών) 
στις πλάτες των καθισμάτων του οδηγού και του συνοδηγού σε συνδυασμό με ασύρματα ακουστικά (προαιρετικά) παρέχουν 
εικόνα και ήχο εκπληκτικής ποιότητας. Το σύστημα ελέγχεται άνετα μέσω ενός τηλεχειριστηρίου COMAND. Περιλαμβάνει 
Blu Ray player, είναι συνδεδεμένο με το COMAND Online και προσφέρει επιπλέον δυνατότητες σύνδεσης με εξωτερικές 
συσκευές. Οι επιβάτες μπορούν να χρησιμοποιούν διαφορετικές πηγές ψυχαγωγίας ανεξάρτητα μεταξύ τους. Οι υποδοχές 
στο πίσω υποβραχιόνιο επιτρέπουν την αναπαραγωγή των περιεχομένων από MP3 player, κονσόλες παιχνιδιών, USB στικ, 
iPod® ή iPad®.
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Το βασικό μοντέλο.
Αυτή η μοναδική αίσθηση S-Class: η βεβαιότητα όλα ρυθ-
μίζονται μόνα τους μόλις κλείσουν οι πόρτες. Η κυριαρχία 
ακόμη και σε δύσκολες οδηγικές συνθήκες. Η ηρεμία  
και χαλάρωση που αισθάνεται κανείς ακόμη και μετά από  
μακρινές διαδρομές. Αυτή η αίσθηση είναι ανεκτίμητη, 
ασυναγώνιστη, κι όμως περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλι-
σμό κάθε S-Class.

ΚΎΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌΎ

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

Υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής

Προβολείς LED High Performance

AIRMATIC με συνεχή ρύθμιση απόσβεσης

Σύστημα εξάτμισης δύο σωλήνων με εμφανές πλαίσιο συγκράτησης απολήξεων

ΚΎΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌΎ

Καθίσματα με επενδύσεις από δέρμα με διακοσμητικές ραφές

Κόκπιτ ευρείας οθόνης με οθόνη οργάνων 31,2 cm (12,3") και οθόνη μέσων 
31,2 cm (12,3") πίσω από ένα ενιαίο κρύσταλλο

Touchpad με χειριστήριο

Αυτόματο σύστημα κλιματισμού THERMOTRONIC

Ατμοσφαιρικός φωτισμός με οκτώ χρώματα

COMAND Online

Λειτουργία εκκίνησης KEYLESS-GO
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Αυτή η γραμμή εξοπλισμού συνδυάζει τέλεια διάφορα στοι-
χεία μεταξύ τους, εντείνοντας τον σπορτίφ και πολυτελή 
 χαρακτήρα του αυτοκινήτου – από το δυναμικό AMG Styling 
με σπορ ζάντες αλουμινίου AMG και διάτρητους δίσκους 
φρένων μέχρι το σπορ τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών.

Η AMG Line. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌΎ ΕΞΌΠΛΙΣΜΌΎ

AMG Styling με δυναμική μπροστινή και πίσω ποδιά, καθώς και επενδύσεις 
πλευρικών μαρσπιέ με ενθέματα στο χρώμα του αμαξώματος.

Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε Γκρι Τιτανίου και 
 στιλβωμένες, με ελαστικά 245/45 R 19 εμπρός και 275/40 R 19 πίσω

Προαιρετικά: Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης 10 ακτίνων, σε Γκρι Τιτανίου και 
στιλβωμένες, με ελαστικά 245/40 R 20 εμπρός και 275/35 R 20 πίσω (RRM)

Προαιρετικά: Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων, σε γυαλιστε-
ρό Γκρι Τιτανίου, με ελαστικά 245/40 R 20 εμπρός και 275/35 R 20 πίσω (769)

Διάτρητοι δίσκοι φρένων, δαγκάνες φρένων με επιγραφή «Mercedes-Benz»

ΚΎΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌΎ

Σπορ τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σχεδίασης 3 ακτίνων από δέρμα νάπα  
με επίπεδο κάτω τμήμα, με βαθύ εντύπωμα στην περιοχή λαβής, και κουμπιά 
ελέγχου αφής

Διάκοσμος σε ξύλο λεύκας Μαύρο γυαλιστερό

Σπορ πεντάλ AMG από βουρτσισμένο ανοξείδωτο χάλυβα με αντιολισθητικά 
στοιχεία

Ταπέτα AMG σε βελούδο

m ΓΝΗΣΙΑ AMG

Γνωρίστε ολόκληρη τη μαγεία της AMG από τη σελίδα 56.
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AMG Line Plus.
Βασισμένη στην AMG Line, αυξάνει ακόμη περισσότερο  
το δυναμισμό και την πολυτέλεια με επιλεγμένα στοιχεία 
εξοπλισμού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι ζάντες 
αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων σε γυαλι-
στερό Μαύρο, τα σπορ καθίσματα AMG και το τιμόνι AMG 
Performance.

ΤΑ ΚΎΡΙΌΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΎΝΌΠΤΙΚΑ

Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων, σε γυαλιστερό Μαύρο, 
με ελαστικά 245/40 R 20 εμπρός και 275/35 R 20 πίσω (789)

Προαιρετικά: Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης 10 ακτίνων, Μαύρο γυαλιστερό, 
με ελαστικά 245/40 R 20 εμπρός και 275/35 R 20 πίσω (RRN)

Τιμόνι AMG Performance σε δέρμα νάπα σχεδίασης 3 ακτίνων, με επίπεδο  
κάτω τμήμα, κεντρικό πλαίσιο σε Ασημί Χρωμίου με επιγραφή «AMG», ασημί 
χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων αλουμινίου, ένδεικη 12ης ώρας και κουμπιά 
ελέγχου αφής

Σπορ καθίσματα AMG με ειδική σχεδίαση καθίσματος AMG V8
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Πακέτο Exclusive –  
η απόλαυση του ιδιαίτερου.
Ο κομψά εναρμονισμένος συνδυασμός πολυτελών στοιχείων 
εξοπλισμού ικανοποιεί πολύ υψηλές απαιτήσεις άνεσης, 
ποιότητας και σχεδίασης. Η γενναιόδωρη παρουσία του δέρ-
ματος νάπα Exclusive και οι μεγάλες επιφάνειες διάκοσμου 
αναβαθμίζουν την αίγλη του εσωτερικού χώρου. Σημαντικό 
ρόλο παίζουν επίσης κομψές λεπτομέρειες, όπως τα φωτι-
ζόμενα καλύμματα με επιγραφή «Mercedes-Benz», η ακμή 
του πορτμπαγκάζ από ανοξείδωτο χάλυβα, καθώς και η 
εσωτερική επένδυση οροφής και τα αλεξήλια που επενδύ-
ονται με μικροΐνες DINAMICA.

ΤΑ ΚΎΡΙΌΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΎΝΌΠΤΙΚΑ

Καλύμματα καθισμάτων από δέρμα νάπα Exclusive με διακοσμητικές ραφές

Καπιτονέ σχέδιο καθισμάτων

Κεντρικό υποβραχιόνιο μπροστά και πίσω από δέρμα νάπα  
με διακοσμητικές  ραφές

Επάνω τμήμα ταμπλό οργάνων και κεντρικές επενδύσεις θυρών από  
δέρμα νάπα με διακοσμητικές ραφές

Χειρολαβές θυρών από δέρμα νάπα με διακοσμητικές ραφές

Εσωτερική επένδυση οροφής και αλεξήλια από μικροΐνες DINAMICA

Πακέτο διάκοσμου Exclusive (πρόσθετα στοιχεία διάκοσμου στα κεντρικά 
 πλαίσια θυρών, στα καλύμματα των αεραγωγών πίσω και στην πίσω πλευρά  
των μπροστινών καθισμάτων)

Μαρσπιέ επιβίβασης με επιγραφή «Mercedes-Benz», φωτιζόμενα

Ακμή του πορτμπαγκάζ από ανοξείδωτο χάλυβα

Θήκες χαρτών στο υποβραχιόνιο οδηγού και συνοδηγό από δέρμα νάπα

Βελούδινα ταπέτα
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Η πολυτέλεια της οδήγησης μίας S-Class ξεκινά με την 
απολύτως προσωπική διαμόρφωσή της. Τόσες δυνατότητες, 
τόσες καινοτομίες – η επιλογή στοιχείων εξοπλισμού σε 
αυτή τη σελίδα είναι απλώς ενδεικτική. Μην βιαστείτε να 
επιλέξετε. Τα οφέλη άνεσης, ασφάλειας και εξατομίκευ-
σης αξίζουν το χρόνο σας.

Κυριότερα χαρακτηριστικά 
προαιρετικού εξοπλισμού.

ΤΑ ΚΎΡΙΌΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΎΝΌΠΤΙΚΑ

1    Η προαιρετική πανοραμική συρόμενη οροφή, με τις μεγάλες γυάλινες 
 επιφάνειές της, φροντίζει για ιδιαίτερα φωτεινή και ευχάριστη ατμόσφαιρα. 
Αποτελείται από ένα πίσω τμήμα με σταθερή πανοραμική γυάλινη οροφή  
και ένα μπροστινό τμήμα με ηλεκτρικά συρόμενη, γυάλινη οροφή, για εξα-
τομικευμένο αερισμό του εσωτερικού χώρου.

2   Εάν το αυτοκίνητο έχει πολλούς χρήστες, το πακέτο μνήμης προσφέρει ιδιαίτε-
ρη άνεση χειρισμού. Μπορούν να αποθηκευτούν έως και τρεις διαφορετικές 
 θέσεις για το μπροστινό ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο, την κολόνα τιμονιού και τους 
εξωτερικούς καθρέφτες και να ρυθμίζονται με το πάτημα ενός κουμπιού.

3   Με το προαιρετικό πακέτο KEYLESS-GO ξεκλειδώνετε, εκκινείτε και  
κλειδώνετε άνετα το αυτοκίνητο – αρκεί να έχετε μαζί σας το ηλεκτρονικό 
κλειδί. Η λειτουργία HANDS-FREE ACCESS σας επιτρέπει να ανοίγετε και  
να κλείνετε το καπό του πορτμπαγκάζ πλήρως αυτόματα, χωρίς να πρέπει να 
χρησιμοποιήσετε τα χέρια σας. 

4   Το προσαρμοζόμενο σύστημα καθαρισμού παρμπρίζ MAGIC VISION CONTROL 
προσφέρει στον οδηγό την καλύτερη δυνατή ορατότητα ακόμη και κατά τη 
λειτουργία των υαλοκαθαριστήρων. Το υγρό καθαρισμού ψεκάζεται ακριβώς 
μπροστά από τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων και σκουπίζεται αμέσως.  
Η θέρμανση αποτρέπει αποτελεσματικά τον κίνδυνο σχηματισμού πάγου.
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ΤΑ ΚΎΡΙΌΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΎΝΌΠΤΙΚΑ

1     Περιβλήματα χειρολαβών θυρών σε γυαλιστερό χρώμιο. 
Τα γυαλιστερά περιβλήματα χειρολαβών θυρών χρωμίου προστατεύουν  
από γρατσουνιές την εσοχή των χειρολαβών και προσφέρουν ιδιαίτερη,  
πολυτελή εμφάνιση.

2   Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 10 διπλών ακτίνων. 
Επιφάνεια σε Ασημί Παλλαδίου και στιλβωμένη, με ελαστικά 245/40 R 20 XL 
(A222 401 2702 7X19). Προαιρετικά για τον πίσω τροχό με ελαστικά 
275/35 R 20 XL (A222 401 2802 7X19).

3   Στο καπό του πορτμπαγκάζ στερεώνεται μία διακριτική πίσω αεροτομή, η 
οποία τονίζει την ακμή στο πίσω τμήμα χωρίς να προεξέχει. Η επίστρωση 
ασταριού υψηλής ποιότητας επιτρέπει τη βαφή του εξαρτήματος στο χρώμα 
που επιθυμείτε. Η ακριβούς εφαρμογής και σταθερή στο σχήμα πολυου-
ρεθάνη φροντίζει για μεγάλη διάρκεια ζωής. Εύκολη προσαρμογή χωρίς 
πρόσθετες οπές. Δεν είναι απαραίτητη η καταχώριση στην άδεια κυκλο-
φορίας του αυτοκινήτου.

4   Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 10 ακτίνων. 
Επιφάνεια σε Γκρι Ιμαλαΐων ματ, με ελαστικά 245/40 R 20 XL  
(A217 401 0000 7X68). Προαιρετικά για τον πίσω τροχό με ελαστικά 
275/35 R 20 XL (A217 401 0100 7X68).

5   Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων. 
Επιφάνεια σε Γκρι Τρεμολίτη μεταλλικό, με ελαστικά 245/45 R 19 XL  
(A222 401 2502 7X44). Προαιρετικά για τον πίσω τροχό με ελαστικά 
275/40 R 19 XL (A222 401 2602 7X44).

Κύρια Γνήσια αξεσουάρ.
Πρακτική και στιβαρή. Σπορτίφ και εντυπωσιακή. Η νέα 
S-Class μπορεί να αποκτήσει και αυτά τα χαρακτηριστικά. 
Με τα γνήσια αξεσουάρ. Κάθε εξάρτημα είναι τέλεια εναρμο-
νισμένο με τη σχεδίασή της και παράγεται σύμφω να με τα 
αυστηρά πρότυπα της  Mercedes-Benz. Ανακαλύψτε ολόκληρη 
τη γκάμα στο www.mercedes-benz-accessories.com
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V12 – ένα αριστούργημα του οδηγικού πολιτισμού.
Στην S 600, ένας κινητήρας V12 ισχύος 390 kW (530 hp) εξασφαλίζει απολύτως μεγαλειώδεις 
επιδόσεις. Αποκλειστικά στοιχεία σχεδίασης, όπως ζάντες αλουμινίου 48,3 cm (19 ιντσών) 
σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων, μάσκα ψυγείου με εντυπωσιακές κάθετες ράβδους χρωμίου 
και ιδιαίτερα διαμορφωμένα πλαίσια σωλήνων εξάτμισης, αναβαθμίζουν την  εμφάνισή της. 
Στον εσωτερικό χώρο, η αρχική οθόνη V12 και το έμβλημα V12 στα καθίσματα παραπέμπουν 
στον κορυφαίο κινητήρα.

Ο εργοστασιακός εξοπλισμός, όπως και η ισχύς του κινητήρα, δεν αφήνει καμία επιθυμία 
ανικανοποίητη. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την ανάρτηση MAGIC BODY CONTROL, το 
 πακέτο υποβοήθησης οδήγησης και τους προβολείς MULTIBEAM LED. Η S 600 διατίθεται 
μόνο στην έκδοση Long και, συνεπώς, προσφέρει ιδανική άνεση και χαλάρωση στους πίσω 
επιβάτες. Το πακέτο Chauffeur και το πακέτο Exclusive σας περιποιούνται και σας φροντίζουν 
από κάθε άποψη.
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Θωρακισμένη Mercedes-Benz S 600 Guard. Δεν αφήνει τίποτε να σας πλησιάσει.
Εδώ και οκτώ δεκαετίες συνεργαζόμαστε στενά με διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς, για 
να εξοπλίζουμε διαρκώς καλύτερα τα μοντέλα Mercedes-Benz Guard – για τη μεγαλύτερη 
δυνατή προστασία των επιβατών της. Ήδη από τη φάση κατασκευής του σκελετού ενσωμα-
τώνονται εξαρτήματα από ειδικό χάλυβα στις κοιλότητες και μία ενιαία ενίσχυση του δαπέ-
δου. Ειδικά εξαρτήματα από αραμίδιο και πολυαιθυλένιο πρόσθετη προστασία από θρυμ-
ματισμό των κρυστάλλων. Σε κρίσιμα σημεία, όπως οι αρμοί και οι ενώσεις υλικών, έξυπνα 
συστήματα αλληλεπικάλυψης προσφέρουν περιμετρική αντιβαλλιστική προστασία. Με το 
υπερσύγχρονο, πανίσχυρο σύστημα προστασίας της, η S 600 Guard πληροί όλες τις  
απαι τήσεις των αρμόδιων αρχών για την προστασία προσώπων στη Γερμανία – και είναι το 

πρώτο όχημα που πιστοποιήθηκε για υψηλή αντιβαλλιστική προστασία κατηγορίας VR9.  
Η θωρά κιση της S 600 Guard δεν είναι καθόλου εμφανής, και συνεπώς διαθέτει άλλο ένα 
σημαντικό χαρακτηριστικό των ειδικών θωρακισμένων οχημάτων: μέγιστη διακριτικότητα. 
Χάρη στην αόρατα ενσωματωμένη ενίσχυσή της, η έκδοση Guard διατηρεί την ατμόσφαιρα 
First Class της S-Class saloon για τους επιβάτες της. Η S 600 Guard είναι επίσης το 
μοναδι κό αυτο κίνητο της κατηγορίας που διατίθεται ως τετραθέσιο και ως πενταθέσιο  
και, με χωρητικότητα πορτμπαγκάζ 350 λίτρων, μπορεί να χρησιμοποιείται απρόσκοπτα  
στην καθημερινότητα.
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Έκφραση ανωτερότητας.
Η νέα Mercedes-AMG S-Class.
Η Mercedes-AMG δεν είναι απλώς ένα κατασκευαστής οχημάτων υψηλών επιδόσεων. Η AMG αποτελεί  
μία υπόσχεση. Την υπόσχεση για συνεχή εξέλιξη. Για μεγάλες προσδοκίες και αμείωτη προσπάθεια. Έτσι  
μπορούμε να παρέχουμε ξεχωριστά αυτοκίνητα για ξεχωριστούς ανθρώπους. 

Το αποτέλεσμα είναι πάντα κάτι εντελώς νέο. Αυτοκίνητα που συνενώνουν τεχνολογίες υψηλής  
απόδοσης από το μηχανοκίνητο αθλητισμό και ελαφριά κατασκευή. Αποτελούν έναν τέλειο  
συνδυασμό πολυτελούς saloon και sports car: η νέα Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ και η  
νέα Mercedes-AMG S 65. Ποτέ πριν οι απαιτήσεις μας σε αυτή την κατηγορία δεν είχαν  
φτάσει σε τόσο υψηλή κορυφή. Να προσφέρουμε το καλύτερο – κάθε στιγμή, σε  
κάθε μέτρο. 

Καλώς ήρθατε στον κόσμο της AMG.
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S 63
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Στις επιχειρήσεις σημασία έχει  
η απόδοση και η αποδοτικότητα.
Αστραπιαία επιτάχυνση με τη συνοδεία του επιβλητικού μπάσου που προσφέρει το ενεργοποιούμενο σύστημα 
εξάτμισης AMG Performance με πλαίσια διπλών απολήξεων: Κανένα πολυτελές αυτοκίνητο δεν μπορεί να 
προσφέρει μεγαλύτερες συγκινήσεις από αυτό. Η νέα Mercedes-AMG S 63 4MATIC+, με τον 4λιτρο κινητήρας 
AMG V8 biturbo με ισχύ 450 kW (612 hp) και ροπή στρέψης 900 Nm, επιταχύνει σε μόλις 3,5 δευτερόλεπτα από 
0 στα 100 km/h. Ο κινητήρας V8 biturbo συνδυάζεται τέλεια με το σπορ κιβώτιο 9 σχέσεων AMG SPEEDSHIFT 
MCT. Ενθουσιάζει με τις απίστευτα γρήγορες και ήπιες αλλαγές σχέσεων. Ταυτόχρονα ανάγει τη δυναμική  
και την αποδοτικότητα σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. Αποτέλεσμα είναι η κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο 
μόλις 8,9 λίτρα. Άκρως υψηλές επιδόσεις με μέγιστη υπευθυνότητα. 
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Πρώτη προτεραιότητα  
είναι να συναρπάζει.
Θέλαμε να δημιουργήσουμε κάτι περισσότερο από ένα αυτοκίνητο. Δημιουργήσαμε λοιπόν το σύμβο-
λο της μοντέρνας πολυτέλειας: τη Mercedes-AMG S 63 4MATIC+. Το χαρακτηριστικό μπροστινό 
 τμήμα AMG με τις μεγάλες εισαγωγές αέρα στο jet wing και τη χαρακτηριστική μάσκα με το λογότυπο 
AMG μαγνητίζει όλα τα βλέμματα. Ο ενθουσιασμός σας εντείνεται εύκολα με ένα άγγιγμα. Με το 
 διακόπτη AMG DYNAMIC SELECT στην κεντρική κονσόλα μπορείτε να επιλέγετε ένα από τα τέσσερα 
προγράμματα οδήγησης, μεταβάλλοντας τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου: από άνετα και σπορ 
 μέχρι πολύ σπορ – ή όπως εσείς θέλετε με το εξατομικευμένο πρόγραμμα.
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Ο έλεγχος πάντα  
στα χέρια σας.

Φουτουριστικά στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων, καθώς και εκλεκτά υλικά. Κάθε άγγιγμα στο 
εσωτερικό της Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ είναι μία εμπειρία πολυτέλειας. Από το 
 τιμόνι AMG Performance μέχρι τα σπορ καθίσματα AMG με ειδικές επενδύσεις και κορυφαία 
πλευρική στήριξη. Έντονο σπορ χαρακτήρα εκφράζουν οι προαιρετικές σφυρήλατες ζάντες 

AMG 50,8 cm (20") σχεδίασης σταυρωτών ακτίνων. Αφήστε τα συναισθήματά σας να σας 
συνεπάρουν. Με τους μεγάλους δίσκους φρένων του συστήματος σύνθετων φρένων 
υψηλής απόδοσης AMG μπορείτε να διατηρείτε πάντα τον έλεγχο – ακόμη και σε ακραίες 
οδηγικές συνθήκες.
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Αφενός, 
understatement. 
Αφετέρου: 
ευφυής πρόσφυση.
Να ξεπερνάμε διαρκώς τον εαυτό μας: αυτό είναι το δική μας κίνητρο. Απόδειξη αποτελεί το 
εξολοκλήρου νέου σχεδιασμού, καινοτόμο σύστημα τετρακίνησης AMG Performance 4MATIC+. 
Ένα ηλεκτρομηχανικά ελεγχόμενος συμπλέκτης συνδέει μεταβλητά τον μόνιμα κινητήριο πίσω 
άξονα με τον μπροστινό άξονα. Με άλλα λόγια, υπολογίζεται συνεχώς η βέλτιστη κατανομή της 
ροπής στρέψης, ώστε να μπορείτε να οδηγείτε τη Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ με τετρακίνηση για 
καλύτερη πρόσφυση μέχρι αμιγή κίνηση τους πίσω τροχούς συνεχώς μεταβλητά. Με αυτόν τον τρόπο εξα-
σφαλίζονται δυναμικές επιταχύνσεις, αυξημένη ευστάθεια και οδηγική ασφάλεια – σε στεγνό οδόστρωμα 
αλλά και με βροχή ή χιόνι. Βέλτιστη πρόσφυση εξασφαλίζει επιπλέον η σπορ ανάρτηση AMG, η οποία βασίζεται 
στην ανάρτηση AIRMATIC. Ποιος μπορεί να σας σταματήσει;
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Αποκλειστική εμφάνιση.  
Όπως δηλώνει κι ο ήχος της.
Η κυριαρχία της είναι αυτονόητη. Αναδείξτε την. Με το χαρακτηριστικό ήχο V12 του σπορ συστήματος εξάτμισης της AMG. 
Η Mercedes-AMG S 65 ακούγεται ιδιαίτερα δυναμική κατά την επιτάχυνση και τη λειτουργία διπλής σύμπλεξης. Αντιθέτως 
κατά την οδήγηση με σταθερή ταχύτητα, ο κινητήρας υψηλών επιδόσεων ακούγεται πιο συγκρατημένος. Σε κάθε περίπτωση, 
έχετε εγγυημένα την αμέριστη προσοχή όλων.
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Ισχύς, δυναμική και πολυτέλεια είναι τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τη νέα 
Mercedes-AMG S 65. Οι επιγραφές «V12 BITURBO» στα φτερά, το αναγνωριστικό τύπου 
«S 65 AMG» στο πίσω καπό, καθώς και οι μεγάλες σφυρήλατες ζάντες AMG 50,8 cm 
(20") με γυαλιστερή κεραμική επίστρωση σχεδίασης πολλαπλών  ακτίνων ενισχύουν αυτή την 
εντύπωση, η οποία συνεχίζεται αρμονικά στο εσωτερικό. Βελτιωμένη πλευρική στήριξη 

προσφέρουν τα σπορ καθίσματα AMG με εντονότερα περιγράμματα και υψηλότερα 
πλευρικά ρυθμιζόμενα υποθέματα. Ευγενές δέρμα νάπα με διακοσμητικές ραφές 
και φυτίλια, ειδικό ρομβοειδές σχέδιο καθισμάτων AMG και διάτρητα τμήματα 
υπογραμμίζουν την υψηλής ποιότητα υφή και εμφάνιση. Καλώς ήρθατε στον 
7ο ουρανό.

Η δεύτερη ματιά επιβεβαιώνει 
όσα υπόσχεται η πρώτη.



69



70



71

Η νέα Mercedes-AMG S 65 προκαλεί έκσταση στην κορυφαία κατηγορία. Ο 
λόγος: ο 6λιτρος κινητήρας AMG V12 biturbo που επιφυλάσσει την εντονότερη 
εμπειρία οδήγησης. Τα εντυπωσιακά στοιχεία τιμών μιλάνε από μόνα τους.  
Η ισχύς ανέρχεται σε 463 kW (630 hp), η μέγιστη ροπή στρέψης φτάνει τα 
1000 Nm. Επιταχύνει σε 4,2 δευτερόλεπτα από μηδέν στα 100 km/h και 
 επιτυγχάνει, χωρίς περιοριστή ταχύτητας, την τελική ταχύτητα των 250 km/h 
(προαιρετικά, έως και 300 km/h). Αυτή είναι η Mercedes-AMG S 65. Η μονα-
δική δυναμική της σπορ ανάρτησης AMG βασίζεται στην ανάρτηση MAGIC BODY 

CONTROL και διασφαλίζει ευστάθεια και ασφάλεια στο δρόμο. Τη συμπεριφορά 
του αυτοκινήτου την καθορίζετε εσείς, πιέζοντας απλώς το κουμπί AMG DYNAMIC 
SELECT. Σε δευτερόλεπτα μεταβάλλονται χαρακτηριστικά του κινητήρα, του  
κιβωτίου ταχυτήτων, της ανάρτησης και του συστή ματος διεύθυνσης. Εκτός 
από τα προγράμματα οδήγηση «Comfort», «Sport», «Sport+» και «Individual»,  
η Mercedes-AMG S 65 σας προσφέρει αποκλει στικά το πρόγραμμα οδήγησης 
«Curve» – για μέγιστη οδηγική απόλαυση ειδικά σε διαδρομές με στροφές.

Η συνταγή της επιτυχίας:  
να  εξαντλείς πάντα τα όρια.
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Για να μείνεις στην 
κορυφή, πρέπει  
να επιδεικνύει πυγμή.
Έτοιμος για μέγιστες επιδόσεις: ο 4λιτρος κινητήρας AMG V8 biturbo 
της Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ ανήκει στην ίδια οικογένεια με τον 
κινη τήρα του super sports car Mercedes-AMG GT R. Με ισχύ 450 kW 
(612 hp) και ροπή στρέψης 900, θέτει τα δικά του πρότυπα. Χρησιμοποιεί 
υπερπλήρωση με δύο στροβιλοσυμπιεστές, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι 
μέσα στη γωνία που σχηματίζουν οι δύο σειρές κυλίνδρων – ή αλλιώς «εντός 
της θερμής γωνίας V». Αυτή η βασική αρχή επιτρέπει μικρότερο μέγεθος 
κινητήρα και πιο αυθόρμητη απόκριση του στροβιλοσυμπιεστή. Επιπλέον, 
χάρη στο σύστημα απενεργοποίησης κυλίνδρων του συγκαταλέγεται 
στους πλέον αποδοτικούς κινητήρες V8 σειράς παραγωγής του κόσμου.
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Το εντονότερο πάθος: ο κινητήρας AMG V12 biturbo 6 λίτρων. Κατασκευά-
ζεται χειροποίητα όπως ο κινητήρας V8 biturbo, σύμφωνα με τη φιλοσοφία 
«One Man – One Engine», αποδίδει 463 kW (630 hp) και επιτυγχάνει 
 μέγιστη ροπή στρέψης 1000 Nm. Με τέτοιες τιμές, η Mercedes-AMG S 65 
 κατατάσσεται στην κορυφή της κατηγορίας της. Στα δυνατά σημεία του 
 μηχανικού συνόλου V12 biturbo συγκαταλέγονται οι αδιάκοπες επιταχύνσεις 
σε όλο το φάσμα ταχυτήτων, καθώς και η πολιτισμένη λειτουργία με τον 
επιβλητικό, χαρακτηριστικό ήχο V12 της AMG. Με λίγα λόγια: κυρίαρχες 
επιδόσεις με στυλ.
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Δεν κατασκευάζουμε απλώς αυτοκίνητα. 
Πραγματοποιούμε όνειρα.

Το πάθος γίνεται μεγαλύτερο όταν το μοιράζεσαι: η AMG Private Lounge είναι η κοινότητά μας στον κόσμο της AMG. 
Εδώ συναντιούνται πελάτες της AMG σε υψηλού επιπέδου εκδηλώσεις και ανταλλάσσουν απόψεις στην ηλεκτρονική 
 πλατφόρμα σχετικά με τις νέες εξελίξεις στο Affalterbach. Μπορείτε να επωφελείστε από ειδικές προσφορές και να έχετε 
άμεση επικοινωνία με τα κεντρικά γραφεία της AMG: www.mercedes-amg.com/privatelounge/welcome

Η AMG Driving Academy αντιπροσωπεύει ένα ασύγκριτο ομαδικό πνεύμα: βιώστε υψηλές επιδόσεις μαζί με άλλους οπαδούς 
της μάρκας και βελτιώστε τις οδηγικές σας ικανότητες σε αγωνιστικές πίστες και εκδηλώσεις lifestyle σε συναρπαστικά 
μέρη του κόσμου. Γίνεται μέλος της «World’s Fastest Family» – της ταχύτερης οικογένειας του κόσμου:  
www.mercedes-amg.com/driving-academy

Θέλετε περισσότερα; Η Mercedes-AMG Motorsport με το πρόγραμμα Customer Racing Programm προσφέρει την ιδανική 
πλατφόρμα για επαγγελματικό  μηχανοκίνητο αθλητισμό – και την Mercedes-AMG GT3 ένα μοναδικά σχεδιασμένο αγωνιστικό 
αυτοκίνητο. Ένας κόσμος ολοκληρωμένων υπηρεσιών σας επιτρέπει να ενταχθείτε στο υψηλότερο επίπεδο μηχανοκίνητου 
αθλητισμού: www.mercedes-amg.com/customerracing

Στο AMG Performance Studio κατασκευάζουμε αυτοκίνητα απολύτως προσαρμοσμένα στις επιθυμίες σας. Δεν υπάρχει 
κανένα όριο στη δημιουργικότητα των ειδικών μας – από ειδικά τεχνολογικά εξαρτήματα και ασυνήθιστα χρώματα βαφής 
μέχρι αποκλειστικό εσωτερικό εξοπλισμό για τη δημιουργία μοναδικών αυτοκινήτων – με ακρίβεια χειροποίητου επιπέδου.

Επιβιβαστείτε στον κόσμο της AMG. Γνωρίστε τι σημαίνει Driving Performance.
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Ακτινοβολεί εξωτερικά. Εμπνέει εσωτερικά.
Η νέα Mercedes-Maybach S-Class.

Η επιβλητική μάσκα ψυγείου επισημαίνει την ισχυρή παρουσία της νέας Mercedes-Maybach S-Class, 
όπου δεσπόζει με αυτοπεποίθηση το θρυλικό. Το κομψό προφίλ με τα ένθετα χρωμίου στις κολώνες  
B και οι χρωμιωμένοι προφυλακτήρες τονίζουν την ανωτερότητα της Mercedes-Maybach S-Class. 
Αναμφισβήτητο χαρακτηριστικό της αγάπης για τη λεπτομέρεια αποτελούν τα πλευρικά τρίγωνα 
 παράθυρα. Οι τροχοί αποτελούν εντυπωσιακά στολίδια. Τρία διαφορετικά σχέδια τροχών αναπτύ-
χθηκαν ειδκά για τη νέα Mercedes-Maybach S-Class. Όπως οι σφυρήλατοι τροχοί Maybach 
σχεδίασης 10 οπών.
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Το πραγματικό της μέγεθος  
φαίνεται στις λεπτομέρειες.
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Ήρεμη δύναμη. Το εσωτερικό της 
Mercedes-Maybach S-Class.

Η νέα Mercedes-Maybach S-Class υπερβαίνει κάθε προσδοκία. Η αίσθηση ευρυχωρίας  
είναι απλώς απερίγραπτη. Σε κανένα άλλο saloon του κόσμου δεν είναι τόσο ήσυχα στο  
χώρο πίσω επιβατών. Το πακέτο Chauffeur φροντίζει επίσης για άφθονο πίσω χώρο ποδιών.  
Καθίστε στα πολυτελή, εργονομικά ανεξάρτητα καθίσματα με στηρίγματα μηρών. Εάν  
μάλιστα θέλετε να εργαστείτε, η ενιαία κονσόλα Business του προαιρετικού χώρου πίσω  
επιβατών First-Class μετατρέπεται σε γραφείο. Αφού τελειώσετε την εργασία σας,  
ρυθμίστε τα καθίσματα στην αναπαυτική θέση ανάκλινδρου με το πάτημα ενός κουμπιού.
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Η Mercedes-Maybach S 600 Pullman δεν είναι απλώς η συνέχεια μίας υπέροχης  
και μοναδικής ιστορίας. Είναι η ανανέωση ενός αντιπροσωπευτικού saloon ιστορικών  
διαστάσεων. Με συνολικό μήκος 6,50 μέτρα, η Mercedes-Maybach S 600 Pullman  
αφήνει τα πάντα πίσω της και συνδυάζει τις υψηλότερες απαιτήσεις πολυτέλειας και  
εξατομίκευσης με την ασυναγώνιστα αναπαυτική ευρυχωρία.

Το μέγεθος κάθε οράματος 
 αποδεικνύεται στην πράξη. 



83



08R 66R R41

R38 01R R70

R17

12R
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Εφηύραμε ξανά το αυτοκίνητο, 
όσο για τους τροχούς, τους 
 τελειοποιήσαμε. Συνεπώς, δεν  
θα  δυσκολευτείτε καθόλου  
να βρείτε τους τροχούς που είναι 
αντάξιοι του κύρους της νέας 
S-Class. Εμπνευστείτε από αυτή 
τη μεγάλη ποικιλία.

Ζάντες. ΒΑΣΙΚΌΣ ΚΑΙ ΠΡΌΑΙΡΕΤΙΚΌΣ ΕΞΌΠΛΙΣΜΌΣ

08R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων  
με ελαστικά 245/55 R 17 (βασικός εξοπλισμός για 
S 350 d, S 350 d 4MATIC)

R38 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,  
με ελαστικά 245/50 R 18 (προαιρετικά, βασικός 
 εξοπλισμός για S 400 d, S 400 d 4MATIC)

66R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,  
με ελαστικά 245/50 R 18 (προαιρετικά)

01R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,  
στιλβωμένη, με ελαστικά 245/50 R 18 (προαιρετικά)

R41 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 10 ακτίνων, με ελαστικά 
245/50 R 18 (προαιρετικά, βασικός εξοπλισμός για 
S 450, S 450 4MATIC, S 500, S 560, S 560 4MATIC)

R70 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, 
 στιλβωμένη, με ελαστικά 245/50 R 18 εμπρός και 
275/45 R 18 πίσω (προαιρετικά)

R17 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, 
 στιλβωμένη, με ελαστικά 245/45 R 19 εμπρός και 
275/40 R 19 πίσω (προαιρετικά, και για μοντέλα 
Mercedes-Maybach)

12R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 7 τριπλών ακτίνων,  
σε Ασημί Βαναδίου, με ελαστικά 245/45 R 19 
εμπρός και 275/40 R 19 πίσω (προαιρετικά, και  
για μοντέλα Mercedes-Maybach)



11R 20R R91

53R 13R 17R

R28

A217 401 0000 7X68
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ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΌΎΑΡ

A217 401 0000 7X68
Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 10 ακτίνων, Γκρι Ιμαλαΐων ματ, 
με ελαστικά 245/40 R 20 XL (A217 401 0000 7X68). Προ-
αιρετικά για τον πίσω τροχό με ελαστικά 275/35 R 20 XL  
(A217 401 0100 7X68) 

17R Σφυρήλατη ζάντα Maybach σχεδίασης 20 οπών, 
 δίχρωμες και στιλβωμένες, με πλήρως ενσωματωμένα, 
στιλβωμένα καλύμματα για τις βίδες τροχών, με 
 ελαστικά 245/40 R 20 εμπρός και 275/35 R 20 πίσω 
(προαιρετικά για μοντέλα Mercedes-Maybach)

R28 Σφυρήλατη ζάντα Maybach σχεδίασης πολλαπλών 
ακτίνων, με γυαλιστερή κεραμική επίστρωση  
και πλήρως ενσωματωμένα καλύμματα για τις βίδες 
τροχών, με ελαστικά 245/40 R 20 εμπρός  
και 275/35 R 20 πίσω (προαιρετικά για μοντέλα 
Mercedes-Maybach)

20R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,  
σε Ασημί Θουλίου, με ελαστικά 245/40 R 20 
εμπρός και 275/35 R 20 πίσω (προαιρετικά, και  
για μοντέλα Mercedes-Maybach)

13R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων,  
σε Ασημί Θουλίου, με ελαστικά 245/40 R 20 
εμπρός και 275/35 R 20 πίσω (προαιρετικά, και  
για μοντέλα Mercedes-Maybach)

R91 Σφυρήλατη ζάντα Maybach σχεδίασης 10 οπών,  
με γυαλιστερή κεραμική επίστρωση και πλήρως  
ενσωματωμένα καλύμματα για τις βίδες τροχών,  
με ελαστικά 245/40 R 20 εμπρός και 275/35 R 20 
πίσω (προαιρετικά για μοντέλα Mercedes-Maybach)

11R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων, σε 
Ασημί Βαναδίου, με ελαστικά 245/45 R 19 εμπρός και 
275/40 R 19 πίσω (εργοστασιακό αξεσουάρ, βασικός 
εξοπλισμός για Mercedes-Maybach S 560 και S 560 
4MATIC, προαιρετικά, βασικός εξοπλισμός για  
μοντέλα S 600 και Mercedes-Maybach)

53R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Ασημί 
Θουλίου, με ελαστικά 245/40 R 20 εμπρός  
και 275/35 R 20 πίσω (εργοστασιακό αξεσουάρ, 
και για μοντέλα Mercedes-Maybach)
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788 789

RRM
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AMG

793 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών  
ακτίνων, Γκρι Τιτανίου και στιλβωμένη, με ελαστικά  
245/45 R 19 εμπρός και 275/40 R 19 πίσω  
(προαιρετικά, βασικός εξολισμός με AMG Line)

788 Σφυρήλατη ζάντα AMG σχεδίασης 10 ακτίνων, Γκρι 
Τιτανίου και στιλβωμένη, με ελαστικά 255/45 R 19 
εμπρός και 285/40 R 19 πίσω (βασικός εξοπλισμός 
για Mercedes-AMG S 63 4MATIC+)

769 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών 
 ακτίνων, Γκρι Τιτανίου και στιλβωμένη, με ελαστικά 
245/40 R 20 εμπρός και 275/35 R 20 πίσω 
 (προαιρετικά)

789 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων, 
γυαλιστερό Μαύρο και στιλβωμένη, με ελαστικά 
245/40 R 20 εμπρός και 275/35 R 20 πίσω (βασικός 
εξοπλισμός με AMG Line Plus)

RRM Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 10 ακτίνων, Γκρι 
Τιτανίου και γυαλιστερή, με ελαστικά 245/40 R 20 
εμπρός και 275/35 R 20 πίσω (προαιρετικά σε  
συνδυασμό με AMG Line)

RRN Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 10 ακτίνων, 
 γυαλιστερό Μαύρο, με ελαστικά 245/40 R 20 
εμπρός και 275/35 R 20 πίσω (προαιρετικά με 
AMG Line Plus)
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648 696

RTR

RTS
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m ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΖΑΝΤΕΣ

μπορείτε να βρείτε στο πρόγραμμα αξεσουάρ  
στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
www.mercedes-benz-accessories.com 

RTR Σφυρήλατη ζάντα AMG σχεδίασης σταυρωτών  
ακτίνων, Γκρι Τιτανίου και γυαλιστερή και στιλβωμένη 
στεφάνη, με πλήρως ενσωματωμένα καλύμματα για  
τις βίδες τροχών τροχού και ελαστικά 255/40 R 20 
εμπρός και 285/35 R 20 πίσω (προαιρετικά για  
μοντέλα Mercedes-AMG)

RTS Σφυρήλατη ζάντα AMG σχεδίασης σταυρωτών ακτίνων, 
Μαύρο ματ και γυαλιστερή και στιλβωμένη στεφάνη, 
με πλήρως ενσωματωμένα καλύμματα για τις βίδες 
τροχών τροχού και ελαστικά 255/40 R 20 εμπρός 
και 285/35 R 20 πίσω (προαιρετικά για μοντέλα 
Mercedes-AMG)

647 Σφυρήλατη ζάντα AMG σχεδίασης 10 ακτίνων, Γκρι 
 Τιτανίου και στιλβωμένη, με πλήρως ενσωματωμένα 
καλύμματα για τις βίδες τροχών και με ελαστικά 
255/40 R 20 εμπρός και 285/35 R 20 πίσω (προ-
αιρετικά για μοντέλα Mercedes-AMG)

648 Σφυρήλατη ζάντα AMG σχεδίασης 10 ακτίνων,  
Μαύρο ματ και γυαλιστερή στεφάνη, με πλήρως  
ενσωματωμένα καλύμματα για τις βίδες τροχών και 
με ελαστικά 255/40 R 20 εμπρός και 285/35 R 20 
πίσω (προ αιρετικά για μοντέλα Mercedes-AMG)

753 Σφυρήλατη ζάντα AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, 
Γκρι Τιτανίου και στιλβωμένη, με καλύμματα  
για τις  βίδες τροχών σε Μαύρο και με ελαστικά 
255/40 R 20 εμπρός και 285/35 R 20  
πίσω (προαιρετικά για  μοντέλα Mercedes-AMG)

696 Σφυρήλατη ζάντα AMG σχεδίασης πολλαπλών  
ακτίνων, χρώμα Κεραμικό και στιλβωμένη, με πλήρως 
ενσωματωμένα καλύμματα για τις βίδες τροχών και  
με ελαστικά 255/40 R 20 εμπρός και 285/35 R 20 
πίσω (βασικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG S 65)
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Επενδύσεις και 
 διάκοσμος.

Επενδύσεις Μαύρο/Μαύρο

201
801
501
851
551
561

Δέρμα
Δέρμα νάπα1

Δέρμα νάπα Exclusive1

Δέρμα νάπα AMG1, 2

Δέρμα νάπα Exclusive AMG Line Plus1

Δέρμα νάπα Exclusive AMG1, 3

Διάκοσμος

734
H29
729
H28
H27
H16
H21
H10

Ξύλο ευκαλύπτου καφέ γυαλιστερό
Ξύλο καρυδιάς Καφέ γυαλιστερό1, 3, 4, 5

Ξύλο λεύκας Μαύρο γυαλιστερό1

Ξύλο μελιάς designo Καφέ με ανοικτούς πόρους1

Ξύλο μελιάς designo Μαύρο με ανοικτούς πόρους1

Λάκα Πιάνου flowing lines Μαύρη designo1

Λάκα Πιάνου designo Μαύρη1

Διάκοσμος AMG Carbon/Λάκα Πιάνου Μαύρη1

1  Προαιρετικός εξοπλισμός. 2 Βασικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ 
και για AMG Line Plus. 3 Βασικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG S 65. 4 Βασικός 
εξοπλισμός για Mercedes-Maybach S 560/S 560 4MATIC. 5 Βασικός εξοπλισμός για 
S 600 και Mercedes-Maybach S 650.

Από τους αμέτρητους συνδυασμούς επενδύσεων και 
στοιχείων διάκοσμου, σας παρουσιάζουμε ενδει-
κτικά ορισμένα παραδείγματα. Ίσως να λείπει από 
αυτά η ωραιότερη επιλογή: η δική σας, την οποία 
θα δημιουργήσουμε μαζί σε κάποιον Εξουσιοδοτη-
μένο Διανομέα Mercedes-Benz.

Κλασική κομψότητα προσφέρει ο διαχρονικός 
συνδυασμός μαύρου δέρματος και σκούρου  
διάκοσμου, π.χ. από καφέ ξύλο ευκά λυπτου.
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Επενδύσεις Μπεζ σατινέ/Καφέ Εσπρέσσο

205
805
505
855
555
565

Δέρμα
Δέρμα νάπα1

Δέρμα νάπα Exclusive1

Δέρμα νάπα AMG1, 2

Δέρμα νάπα Exclusive AMG Line Plus1

Δέρμα νάπα Exclusive AMG1, 3

Διάκοσμος

734
H29
729
H28
H27
H16
H10

Ξύλο ευκαλύπτου καφέ γυαλιστερό
Ξύλο καρυδιάς Καφέ γυαλιστερό1, 3, 4, 5

Ξύλο λεύκας Μαύρο γυαλιστερό1

Ξύλο μελιάς designo Καφέ με ανοικτούς πόρους1

Ξύλο μελιάς designo Μαύρο με ανοικτούς πόρους1

Λάκα Πιάνου flowing lines Μαύρη designo1

Διάκοσμος AMG Carbon/Λάκα Πιάνου Μαύρη1

1  Προαιρετικός εξοπλισμός. 2 Βασικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG S 63 
4MATIC+ και για AMG Line Plus. 3 Βασικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG S 65. 

4  Βασικός εξοπλισμός για Mercedes-Maybach S 560/S 560 45 MATIC. 5 Βασικός  
εξοπλισμός για S 600 und Mercedes-Maybach S 650.

Ο χρωματικός συνδυασμός Μπεζ σατινέ/Καφέ 
Εσπρέσσο διαμορφώνει μία αριστοκρατική 
 ατμόσφαιρα ηρεμίας.
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Επενδύσεις σε σε Γκρι Μάγμα/Καφέ Εσπρέσσο

818
518
868
578
588

Δέρμα νάπα1

Δέρμα νάπα Exclusive1

Δέρμα νάπα AMG1, 2

Δέρμα νάπα Exclusive AMG Line Plus1

Δέρμα νάπα Exclusive AMG1, 3

Διάκοσμος

734
H29
729
H28
H27
H16
H21
H10

Ξύλο ευκαλύπτου καφέ γυαλιστερό
Ξύλο καρυδιάς Καφέ γυαλιστερό1, 3, 4, 5

Ξύλο λεύκας Μαύρο γυαλιστερό1

Ξύλο μελιάς designo Καφέ με ανοικτούς πόρους1

Ξύλο μελιάς designo Μαύρο με ανοικτούς πόρους1

Λάκα Πιάνου flowing lines Μαύρη designo1

Λάκα Πιάνου designo Μαύρη1

Διάκοσμος AMG Carbon/Λάκα Πιάνου Μαύρη1

1  Προαιρετικός εξοπλισμός. 2 Βασικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ 
και για AMG Line Plus. 3 Βασικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG S 65. 4 Βασικός 
εξοπλισμός για Mercedes-Maybach S 560/S 560 45 MATIC. 9 Βασικός εξοπλισμός 
για S 600 και Mercedes-Maybach S 650.

Επενδύσεις και 
 διάκοσμος.
Θαλπωρή και υψηλή πολυτέλεια αποπνέει ο 
χρωματικός συνδυασμός Γκρι Μάγμα/Καφέ 
Εσπρέσσο. Ταιριάζει αρμονικά: για παράδειγμα  
το γυαλιστερό μαύρο ξύλο λεύκας.



214

734

H29

729 H10

H27

H16

H21

814 | 514 | 864 | 574 | 584
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Επενδύσεις Καφέ Καρυδί/Μαύρο

214
814
514
864
574
584

Δέρμα
Δέρμα νάπα1 
Δέρμα νάπα Exclusive1

Δέρμα νάπα AMG1, 2

Δέρμα νάπα Exclusive AMG Line Plus1

Δέρμα νάπα Exclusive AMG1, 3

Διάκοσμος

734
H29
729
H27
H16
H21
H10

Ξύλο ευκαλύπτου καφέ γυαλιστερό
Ξύλο καρυδιάς Καφέ γυαλιστερό1, 3, 4, 5

Ξύλο λεύκας Μαύρο γυαλιστερό1

Ξύλο μελιάς designo Μαύρο με ανοικτούς πόρους1

Λάκα Πιάνου flowing lines Μαύρη designo1

Λάκα Πιάνου designo Μαύρη1

Διάκοσμος AMG Carbon/Λάκα Πιάνου Μαύρη1

1  Προαιρετικός εξοπλισμός. 2 Βασικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ 
και για AMG Line Plus. 3 Βασικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG S 65. 4 Βασικός 
εξοπλισμός για Mercedes-Maybach S 560/S 560 45 MATIC. 9 Βασικός εξοπλισμός 
για S 600 και Mercedes-Maybach S 650.

Εντυπωσιακή και ευγενή αίσθηση δημιουργεί  
ο συνδυασμός μαύρης επένδυσης οροφής, μαύρου 
ξύλου με ανοικτούς πόρους και δέρματος σε 
Καφέ Καρυδί.



815

734

H29

729 H21

H28 H10

H27

H16

515 | 865 | 575 | 585
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Επενδύσεις σε χρώμα Πορσελάνης/Μαύρο

815
515
865
575
585

Δέρμα νάπα1

Δέρμα νάπα Exclusive1

Δέρμα νάπα AMG1, 2

Δέρμα νάπα Exclusive AMG Line Plus1

Δέρμα νάπα Exclusive AMG1, 3

Διάκοσμος

734
H29
729
H28
H27
H16
H21
H10

Ξύλο ευκαλύπτου καφέ γυαλιστερό
Ξύλο καρυδιάς Καφέ γυαλιστερό1, 3, 4, 5

Ξύλο λεύκας Μαύρο γυαλιστερό1

Ξύλο μελιάς designo Καφέ με ανοικτούς πόρους1

Ξύλο μελιάς designo Μαύρο με ανοικτούς πόρους1

Λάκα Πιάνου flowing lines Μαύρη designo1

Λάκα Πιάνου designo Μαύρη1

Διάκοσμος AMG Carbon/Λάκα Πιάνου Μαύρη1

1  Προαιρετικός εξοπλισμός. 2 Βασικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ 
και για AMG Line Plus. 3 Βασικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG S 65. 

4  Βασικός εξοπλισμός για Mercedes-Maybach S 560/S 560 45 MATIC. 9 Βασικός 
εξοπλισμός για S 600 και Mercedes-Maybach S 650.

Επενδύσεις και 
 διάκοσμος.
Σπορτίφ πολυτέλεια επιδεικνύει το δέρμα νάπα σε 
χρώμα Πορσελάνης/Μαύρο σε συνδυασμό με  
το διάκοσμο από μαύρη Λάκα Πιάνου flowing lines 
designo.



524

H29

729

H10H28

H27

H16

H21

554 | 564
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Επενδύσεις σε Καφέ Μαονί/Μπεζ σατινέ

524
554
564

Δέρμα νάπα Exclusive1

Δέρμα νάπα Exclusive AMG Line Plus1

Δέρμα νάπα Exclusive AMG1, 2

Διάκοσμος

H29
729
H28
H27
H16
H21
H10

Ξύλο καρυδιάς Καφέ γυαλιστερό2

Ξύλο λεύκας Μαύρο γυαλιστερό1

Ξύλο μελιάς designo Καφέ με ανοικτούς πόρους1

Ξύλο μελιάς designo Μαύρο με ανοικτούς πόρους1

Λάκα Πιάνου flowing lines Μαύρη designo1

Λάκα Πιάνου designo Μαύρη1

Διάκοσμος AMG Carbon/Λάκα Πιάνου Μαύρη1

1  Προαιρετικός εξοπλισμός. 2 Βασικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG S 65. 

Ο δερμάτινος εξοπλισμός σε Καφέ Μαονί/Μπεζ 
 σατινέ μιμείται χρωματικά το αμερικανικό τροπικό 
ξύλο – ιδανικός για την αίσθησης προσιτής 
 πολυτέλειας.



975 | 995

H29

729 H21

H10H27

H16
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Επενδύσεις σε Μπεζ σατινέ/Κόκκινο σατινέ pearl designo

975
995

Δέρμα ημι-ανιλίνης Exclusive designo1, 2

Δέρμα νάπα Exclusive AMG2, 3

Διάκοσμος

H29
729
H27
H16
H21
H10

Ξύλο καρυδιάς καφέ γυαλιστερό
Ξύλο λεύκας Μαύρο γυαλιστερό4

Ξύλο μελιάς designo Μαύρο με ανοικτούς πόρους4

Λάκα Πιάνου flowing lines designo Μαύρη4

Λάκα Πιάνου designo Μαύρη4

Διάκοσμος AMG Carbon/Λάκα Πιάνου Μαύρη4

1  Προαιρετικός εξοπλισμός (δεν διατίθεται για Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ και 
Mercedes-AMG S 65). 2 Το πακέτο διάκοσμου Exclusive περιλαμβάνεται στο βασικό 
εξοπλισμό. 3 Προαιρετικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ και 
Mercedes-AMG S 65. 4 Προαιρετικός εξοπλισμός.

Επενδύσεις και 
 διάκοσμος.
Διακριτικός αισθησιασμός – αφεθείτε στη  
γοητεία αυτού του εσωτερικού με δερμάτινες  
επιφάνειες στον ευγενή συνδυασμό Μπεζ  
σατινέ/Κόκκινο σατινέ pearl.



962 | 955

H29

729 H21

H27

H16

95

Επενδύσεις σε Μπεζ σατινέ/Μπλε Βυθού designo

962
955

Δέρμα ημι-ανιλίνης Exclusive designo 1, 2

Δέρμα νάπα Exclusive AMG2, 3

Διάκοσμος

H29
729
H27
H16
H21

Ξύλο καρυδιάς καφέ γυαλιστερό
Ξύλο λεύκας Μαύρο γυαλιστερό4

Ξύλο μελιάς designo Μαύρο με ανοικτούς πόρους4

Λάκα Πιάνου flowing lines designo Μαύρη4

Λάκα Πιάνου designo Μαύρη4

1  Προαιρετικός εξοπλισμός (δεν διατίθεται για Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ και 
Mercedes-AMG S 65). 2 Το πακέτο διάκοσμου Exclusive περιλαμβάνεται στο βασικό 
εξοπλισμό. 3 Προαιρετικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ και 
Mercedes-AMG S 65. 4 Προαιρετικός εξοπλισμός.

Για χαλαρωτική θαλασσινή ατμόσφαιρα 
 υπάρχει ο εξοπλισμός Μπεζ σατινέ/Μπλε  
Βυθού designo.



965

985

H29

H21H28

H10H27

H16
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Επενδύσεις σε Μπεζ σατινέ/Γκρι Τιτανίου pearl designo

965
985

Δέρμα ημι-ανιλίνης Exclusive designo1, 2

Δέρμα νάπα Exclusive AMG2, 3

Διάκοσμος

H29
H28
H27
H16
H21
H10 

Ξύλο καρυδιάς καφέ γυαλιστερό
Ξύλο μελιάς designo Καφέ με ανοικτούς πόρους4

Ξύλο μελιάς designo Μαύρο με ανοικτούς πόρους4

Λάκα Πιάνου flowing lines designo Μαύρη4

Λάκα Πιάνου designo Μαύρη4

Διάκοσμος AMG Carbon/Λάκα Πιάνου Μαύρη4

Επενδύσεις και 
 διάκοσμος.
Χαρακτηριστικά μοντέρνο χαρακτήρα στη νέα 
S-Class προσφέρει η απόχρωση Γκρι Τιτανίου 
pearl, η οποία συνδυάζεται αρμονικά με το δέρμα 
ημι-ανιλίνης Exclusive σε Μπεζ σατινέ.

1  Προαιρετικός εξοπλισμός (δεν διατίθεται για Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ και 
Mercedes-AMG S 65). 2 Το πακέτο διάκοσμου Exclusive περιλαμβάνεται στο βασικό 
εξοπλισμό. 3 Προαιρετικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ και 
Mercedes-AMG S 65. 4 Προαιρετικός εξοπλισμός.
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Διαστάσεις S-Class.

Διαστάσεις Mercedes-Maybach 
S-Class.

Διαστάσεις S-Class Long.

Διαστάσεις Mercedes-Maybach 
S 600 Pullman.

Όλα τα στοιχεία δίδονται σε χιλιοστά. Οι απεικονιζόμενες διαστάσεις είναι μέσες τιμές. Ισχύουν για οχήματα με βασικό εξοπλισμό και χωρίς φορτίο.

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
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Τεχνικά χαρακτηριστικά.

Ό,τι καλύτερο για τον κινητήρα:
Γνήσια λάδια κινητήρα Mercedes-Benz.

Πετρελαιοκινητήρες Βενζινοκινητήρες

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

Διάταξη/αριθμός κυλίνδρων Εν σειρά 6 Εν σειρά 6 Εν σειρά 6 Εν σειρά 6 Εν σειρά 6 Εν σειρά 6

Κυβισμός (cm3) 2925 2925 2925 2925 2999 2999

Ονομαστική ισχύς1 (kW (hp) σε σ.α.λ.)
Ονομαστική ισχύς ηλ. κινητήρα  
(kW (hp) σε σ.α.λ.)

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

Ονομαστική ροπή στρέψης1 (Nm σε σ.α.λ.) 600/1200–3200 600/1200–3200 700/1200–3200 700/1200–3200 500/1600–4000 500/1600–4000

Κιβώτια ταχυτήτων 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC

Επιτάχυνση 0–100 km/h (δευτ.) 6,0 [6,0] 5,8 [5,8] 5,4 [5,4] 5,2 [5,2] 5,1 [5,1] 4,9 [4,9]

Τελική ταχύτητα (km/h) 2502 [2502] 2502 [2502] 2502 [2502] 2502 [2502] 2502 [2502] 2502 [2502]

Ελαστικά/ζάντες εμπρός 245/55 R 17 245/55 R 17 245/50 R 18 245/50 R 18 245/50 R 18 245/50 R 18

Ελαστικά/ζάντες πίσω 245/55 R 17 245/55 R 17 245/50 R 18 245/50 R 18 245/50 R 18 245/50 R 18

Καύσιμο Diesel Diesel Diesel Diesel Αμόλυβδη Αμόλυβδη

Κατανάλωση καυσίμου4 (l/100 km)
αστικός κύκλος
υπεραστικός κύκλος
μικτός κύκλος

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]

Εκπομπές CO2
4 σε μικτό κύκλο (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]

Κατηγορία εκπομπών5/αποδοτικότητας6 Euro 6/A+ [Euro 6/A+] Euro 6/A [Euro 6/A] Euro 6/A+ [Euro 6/A+] Euro 6/A [Euro 6/A] Euro 6/A [Euro 6/A] Euro 6/A [Euro 6/A]

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ  
(προαιρετικά)/ρεζέρβα (l)

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

Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ7 (VDA) (l) 510 [510] 510 [510] 510 [510] 510 [510] 510 [530] 510 [530]

Κενό βάρος8/φορτίο (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]

Επιτρεπόμενο μεικτό βάρος (kg) 2690 [2720] 2740 [2780] 2705 [2740] 2760 [2800] 2665 [2700] 2730 [2760]

1  Στοιχεία σχετικά με την ονομαστική ισχύ και την ονομαστική ροπή στρέψης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 595/2009 στην ισχύουσα έκδοση. 2 Ηλεκτρονικός έλεγχος. 3 AMG Driver’s Package (προαιρετικά). 4 Οι τιμές κατανάλωσης 
καυσίμου και εκπομπών CO2 υπολογίστηκαν σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία μέτρησης (άρθρο 2 παρ. 5, 6, 6a του γερμανικού κανονισμού για τη σήμανση ενεργειακής κατανάλωσης επιβατικών οχημάτων στην εκάστοτε 
ισχύουσα έκδοση. Τα στοιχεία δεν αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο όχημα και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς, αλλά εξυπηρετούν στη σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών τύπων οχημάτων. Οι τιμές ποικίλουν ανάλογα με το συνδυασμό 
τροχών/ελαστικών. 5 Τα στοιχεία ισχύουν μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιθανές αποκλίσεις ανάλογα με τη χώρα. 6 Αξιολόγηση με βάση τις εκπομπές CO2 λαμβάνοντας υπόψη τη μάζα του οχήματος. Ισχύει μόνο για την 
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Ό,τι καλύτερο για τον κινητήρα:
Γνήσια λάδια κινητήρα Mercedes-Benz.

Βενζινοκινητήρες Mercedes-Maybach

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

Διάταξη/αριθμός κυλίνδρων Εν σειρά 6 V/8 V/8 V/12 V/8 V/8

Κυβισμός (cm3) 2999 3982 3982 5980 3982 3982

Ονομαστική ισχύς1 (kW (hp) σε σ.α.λ.)
Ονομαστική ισχύς ηλ. κινητήρα  
(kW (hp) σε σ.α.λ.)

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
–

Ονομαστική ροπή στρέψης1 (Nm σε σ.α.λ.) 520/1800–5500 700/2000–4000 700/2000–4000 830/1900–4000 700/2000–4000 700/2000–4000

Κιβώτια ταχυτήτων 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 7G-TRONIC PLUS 9G-TRONIC 9G-TRONIC

Επιτάχυνση 0–100 km/h (δευτ.) 4,8 [4,8] 4,7 [4,7] 4,6 [4,6] – [4,6] 4,9 4,9

Τελική ταχύτητα (km/h) 2502 [2502] 2502 [2502] 2502 [2502] – [2502] 2502 2502

Ελαστικά/ζάντες εμπρός 245/50 R 18 245/50 R 18 245/50 R 18 245/45 R 19 245/45 R 19 245/45 R 19

Ελαστικά/ζάντες πίσω 245/50 R 18 245/50 R 18 245/50 R 18 275/40 R 19 275/40 R 19 275/40 R 19

Καύσιμο Super αμόλυβδη Αμόλυβδη Αμόλυβδη Super αμόλυβδη Αμόλυβδη Αμόλυβδη

Κατανάλωση καυσίμου4 (l/100 km)
αστικός κύκλος
υπεραστικός κύκλος
μικτός κύκλος

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

Εκπομπές CO2
4 σε μικτό κύκλο (g/km) 157–150 [157–150] 186–181 [186–181] 200–195 [200–195] – [270] 198 209

Κατηγορία εκπομπών5/αποδοτικότητας6 Euro 6/A [Euro 6/A] Euro 6/C [Euro 6/C] Euro 6/C [Euro 6/C] – [Euro 6/F] Euro 6/C Euro 6/C

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ  
(προαιρετικά)/ρεζέρβα (l)

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

Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ7 (VDA) (l) 530 [530] 530 [530] 530 [530] – [500] 500 500

Κενό βάρος8/φορτίο (kg) 2005/670 [2025/670] 2055/700 [2075/715] 2100/665 [2125/680] – [2235/555] 2245/570 2295/520

Επιτρεπόμενο μεικτό βάρος (kg) 2675 [2695] 2755 [2790] 2765 [2805] – [2790] 2815 2815

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. 7 Στοιχεία σύμφωνα με την Οδηγία 2007/46/ΕΚ στην ισχύουσα έκδοση. 8 Στοιχεία για το κενό βάρος αφορούν όχημα με βασικό εξοπλισμό, συμπ. οδηγού 75 kg, πλήρωσης ρεζερβουάρ καυσίμου 
90 % και όλα τα αναγκαία λειτουργικά υγρά, σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις της ΕΕ. Ο προαιρετικός εξοπλισμός και τα αξεσουάρ αυξάνουν κατά κανόνα αυτή την τιμή, μειώνοντας αντίστοιχα το ωφέλιμο φορτίο. Οι τιμές σε αγκύλες 
αφορούν την έκδοση Long (εκτός των μοντέλων Mercedes-Maybach). Για περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.mercedes-benz.gr
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Mercedes-Maybach Mercedes-AMG

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

Διάταξη/αριθμός κυλίνδρων V/12 V/8 V/12

Κυβισμός (cm3) 5980 3982 5980

Ονομαστική ισχύς1 (kW (hp) σε σ.α.λ.)
Ονομαστική ισχύς ηλ. κινητήρα  
(kW (hp) σε σ.α.λ.)

463 (630)/5000
–

450 (612)/5500–6000
–

463 (630)/4800–5400
–

Ονομαστική ροπή στρέψης1 (Nm σε σ.α.λ.) 1000/2300–4200 900/2750–4500 1000/2300–4300

Κιβώτια ταχυτήτων 7G-TRONIC PLUS Σπορ κιβώτιο 9 σχέσεων AMG SPEEDSHIFT MCT AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC

Επιτάχυνση 0–100 km/h (δευτ.) 4,7 – [3,5] – [4,2]

Τελική ταχύτητα (km/h) 2502 – [2502], [3003] – [2502], [3003]

Ελαστικά/ζάντες εμπρός 245/45 R 19 255/45 ZR 19 255/45 ZR 19

Ελαστικά/ζάντες πίσω 275/40 R 19 285/40 ZR 19 285/40 ZR 19

Καύσιμο Super αμόλυβδη Super αμόλυβδη Super αμόλυβδη

Κατανάλωση καυσίμου4 (l/100 km)
αστικός κύκλος
υπεραστικός κύκλος
μικτός κύκλος

18,5
9,3
12,7

– [11,7]

– [7,3]

– [8,9]

– [17,1]

– [8,6]

– [11,9]

Εκπομπές CO2
4 σε μικτό κύκλο (g/km) 289 – [203] – [279]

Κατηγορία εκπομπών5/αποδοτικότητας6 Euro 6/F – [Euro 6/D] – [Euro 6/F]

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ  
(προαιρετικά)/ρεζέρβα (l)

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

Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ7 (VDA) (l) 500 – [510] – [470]

Κενό βάρος8/φορτίο (kg) 2360/460 – [2070/675] – [2250/500]

Επιτρεπόμενο μεικτό βάρος (kg) 2820 – [2745] – [2750]
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Χρώματα  
εξωτερικής βαφής.

Ακρυλικές βαφές

040 Μαύρο

Μεταλλικές βαφές1

183
197
775
890
897
988
989
992
998

Μαύρο Μαγνητίτη
Μαύρο Οψιδιανού
Ασημί Ιριδίου
Μπλε Καβανσίτη
Μαύρο Ρουμπινιού
Ασημί Αδαμάντινο
Πράσινο Σμαραγδιού
Γκρι Σελενίτη
Μπλε Ανθρακίτη

Βαφές designo1

799 Λευκό Αδαμάντινο bright designo

Βαφές designo manufaktur1

033
044
049

Μαύρο Μόκα μεταλλικό designo
Γκρι Αλλανίτη designo magno 
Λευκό Κασμίρ designo magno

1  Προαιρετικός εξοπλισμός. Για περισσότερες εξατομικευμένες βαφές designo 
απευθυνθείτε στον Εξουσιοδοτημένο Διανομέα Mercedes-Benz της περιοχής σας.

Ακρυλικές βαφές Μεταλλικές βαφές1 Βαφές designo1

Βαφές designo manufaktur1
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Σχετικά με το περιεχόμενο του καταλόγου: το παρόν έντυπο δόθηκε για εκτύπωση στις 08.06.2017. Μετά την ημερομηνία 
αυτή είναι δυνατό να επέλθουν διαφοροποιήσεις στο προϊόν. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές κατά 
τη διάρκεια του χρόνου παράδοσης στην κατασκευή ή στο όχημα, για χρωματικές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις στον 
εξοπλισμό, εφόσον οι αλλαγές ή οι διαφοροποιήσεις αυτές παραμένουν εντός λογικών ορίων σε ό, τι αφορά τον αγοραστή, 
λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα του πωλητή. Εφόσον ο πωλητής ή ο κατασκευαστής χρειαστεί να χρησιμοποιήσει 
για το χαρακτηρισμό της παραγγελίας ή του αντικείμενου αγοράς κωδικούς ή αριθμούς, δεν προκύπτουν κανενός είδους 

δικαιώματα από το γεγονός αυτό και μόνο. Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ και εξαρτήματα που δεν ανήκουν στο 
βασικό εξοπλισμό. Οι αποκλίσεις στο χρώμα οφείλονται στην εκτύπωση. Το παρόν έντυπο θα χρησιμοποιηθεί διεθνώς. 
Εντούτοις οι προδιαγραφές και οι συνέπειες σε σχέση με τη νομοθεσία, το ισχύον δίκαιο και τη φορολογία μέχρι και την 
ημέρα εκτύπωσης του εντύπου ισχύουν μόνο για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Για συγκεκριμένες  
πληροφορίες απευθυνθείτε στους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς της Mercedes-Benz. 
www.mercedes-benz.gr

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart, dialog@daimler.com, 6701 · 0620 · 12-00/1017

Η Mercedes-Benz είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ιδρύματος «Laureus Sport for Good Foundation».
Από την ίδρυσή του το 2000, η Mercedes-Benz υποστηρίζει και προάγει τους σκοπούς και τις αξίες αυτού του παγκόσμιου 
κοινωφελούς προγράμματος: με στόχο να βελτιώνεται η ζωή μειονεκτούντων και άρρωστων παιδιών και νέων μέσω 
κοινωνικών έργων αθλητισμού. Το ίδρυμα «Laureus» αποτελεί βασικό τμήμα της εταιρικής ευθύνης της Mercedes-Benz. Κάθε 
νέα Mercedes αποτελεί συνεπώς πρεσβευτή αυτής της αξίας. Με την αγορά μίας Mercedes υποστηρίζετε το ίδρυμα 
«Laureus Sport for Good Foundation».


