
PHEV Product range



התמונות להמחשה בלבד

 ?PHEV מה זה

אנו  שבעקבותיה  מהפכה  חלה  האחרונות  בשנים 

רבה  חשיבות  קיימת  בו  עולם  עבר  אל  צועדים 

פליטת  ולצמצום  הסביבה  איכות  על  לשמירה 

המזהמים מכלי רכב. הפתרון לכך גלום במערכת 

ההנעה החשמלית- Plug In Hybrid, הנעת כילאיים 
עם אפשרות טעינה חיצונית. 

על מנת לצמצם את פליטת המזהמים ואת צריכת 

הדלק של מנועי בעירה פנימית, כגון מנוע הבנזין, 

מציעה מרצדס-בנץ מגוון דגמי *PHEV בעלי מנוע 
בעירה פנימית לצד סוללה ומנוע חשמלי

רבי-עוצמה.

  Plug In Hybrid להבדיל מרכבים היברידיים, דגמי
הביתית  החשמל  מרשת  ישירות  לטעינה  ניתנים 

וטווח הנסיעה החשמלית שלהם גדל משמעותית. 

ביחס  נוספים  יתרונות   Plug In Hybrid למערכת 
יש  להנעה חשמלית טהורה או להנעה היברידית: 
לה שני מנועים, האחד מהם הוא מנוע חשמלי רב-

החשמל.  טהרת  על  נסיעה  מה שמאפשר  עוצמה, 

טעינת הסוללה של המערכת ההיברידית מתבצעת 

בעת  או  אנרגיה,  מיחזור  באמצעות  הנסיעה  בעת 

חניה על ידי טעינה מרשת החשמל.

טכנולוגיית ה-PHEV של מרצדס-בנץ היא מערכת 
לדוגמא,  כך  מגוונים.  יתרונות  בעלת  מתקדמת 

המערכת מאפשרת לנהג לבחור את אופן התפעול 

לצורך  בהתאם  שונים,  נהיגה  מצבי  ארבעה  מתוך 

ולנסיבות. בחלק מדגמי ה-PHEV, מערכת ההנעה 
מסונכרנת עם מערכות ה-Active Brake Assist או 

* Plug In Hybrid Electric Vehicle 



יותר  עוד  גדול  חסכון  ומאפשרת   ,DISTRONIC-ה
ללחיצה  הנהג  עידוד  באמצעות  הדלק  בצריכת 

גם  העת  כשבאותה  המצערת  דוושת  על  מועטת 

מגבירה את טעינת הסוללה באופן אוטומטי על ידי 

שימוש בבלמים כאשר היא מזהה מרחק קטן מידי 

המתקדמות  המערכות  סנכרון  שמלפנים.  מהרכב 

ומבוססת  אנרגיה  מחוללת  בלימה  מאפשר  הללו 

רדאר. 

מצערת  דוושת  הוא  מרצדס-בנץ  של  נוסף  חידוש 

 Hybrid בשעה שנוהגים במצבי .Haptic Pedal מסוג
מתחלק  הדוושה  של  הפעולה  טווח   ,E-MODE או 
משפיע  שלה  הראשון  הפעולה  טווח  חלקים;  לשני 

כשלוחצים  רק  ואילו  החשמלי,  המנוע  פעולת  על 

חזק יותר מנוע הבעירה הפנימית נכנס לפעולה. כך 

מזמינות  ליהנות  העת  ובאותה  בדלק  לחסוך  ניתן 

כוח מלאה בשעה שזקוקים לו. 

קיומה של מערכת הנעה חשמלית עם סוללה גדולה 

מאפשר את קיומו של מאפיין נוחות נוסף– הפעלה 
מחוץ לרכב של מערכת בקרת האקלים, מה שמכונה 

במרצדס-בנץ Pre-Entry Climate Control. כך, ניתן 
לצנן או לחמם את הרכב עוד לפני הכניסה אליו. 



התמונה להמחשה בלבד

התמונות להמחשה בלבד



מצבי נהיגה
מלבד העובדה שמערכת ה-PHEV של מרצדס-בנץ 
יכולה לפעול באופן אוטומטי, היא מאפשרת בנוסף 

ארבעה מצבי נהיגה שונים לבחירת הנהג: 

● מצב HYBRID בו יחידת ההנעה משלבת בין מנוע 
לבין המנוע החשמלי. כך למשל  הבעירה הפנימית 

בזמן האצה הנהג שולט במצבי הנהיגה באמצעות 

בורר המצבים, ובה בעת חיווי מצב הנהיגה מופיע 

במרכז לוח המחוונים. 

● מצב E-MODE בו הנסיעה היא על מנוע חשמל, 

ללא צריכת דלק כלל וללא פליטת מזהמים.

● מצב E-SAVE המפעיל את מנוע הבעירה הפנימית 
וחוסך בחשמל לטובת שימוש במועד מאוחר יותר, 

כגון: נסיעה עירונית או כניסה לחניית הבית בשקט 
מוחלט.

● מצב Charge, בו הסוללה החשמלית נטענת על 

ידי מנוע הבעירה הפנימית*. 

* מצב נהיגה זה עלול להביא לצריכת דלק גבוהה מהרגילהתמונות להמחשה בלבד



EQ-ו eMobility
החזון של מרצדס-בנץ משרטט עתיד בו מכוניות 

הן מקושרות, אוטונומיות ובעלות הנעה חשמלית. 

למרצדס-בנץ היסטוריה עשירה של פיתוח יחידות 

המאה  מתחילת  עוד  והיברידיות  חשמליות  הנעה 

העשרים. כיום, מושם דגש רב הרבה יותר מבעבר על 

חסכון בדלק ועל צמצום פליטת מזהמים, ומתרחש 

וחשמליות.  היברידיות  למכוניות  הדרגתי  מעבר 

הרכבים  בתחום  מרצדס-בנץ  של  הרב  הניסיון 

את  להוביל  מצוין  במקום  אותה  שם  החשמליים 

  .eMobility-המהפכה הזו, מהפכת ה
לצורך כך הקימה מרצדס-בנץ תת-מותג חדש בשם:
את  בתוכו  שיאגד   , EQ- Electric Intelligence
כל הרכבים בעלי ההנעה החשמלית מתוצרתה, וכן 

רחב  מגוון  תכלול  אשר  שלמה  אקולוגית  מערכת 

של שירותים, כמו רשת טעינה חשמלית.

התמונות להמחשה בלבד



מרצדס-בנץ,  חברת  הציגה  כוונות,  כהצהרת 

במסגרת תערוכת פאריז, 2016 את רכב הקונספט 

חשמלית  הנעה  בעל  המתקדם   Generation EQ
טהורה וטווח נסיעה של חמש מאות קילומטרים. 

תת- ילך  אליו  הכיוון  את  מציג  זה  קונספט  רכב 

ליהנות  אפשר  היום  כבר  אבל  החדש,   EQ מותג 
הנעה  של  ומהיתרונות  המתקדמת  מהטכנולוגיה 

חשמלית עם דגמי PHEV החדשים של מרצדס-
בנץ.   

התמונה להמחשה בלבד



C 350 e Luxury Line

חיצוני

חישוקי “17 ● גריל 2 מדפים מוכספים ● סופיות מפלט גלויות בגימור 
כרום ● תאורת LED High Performance ● קליפר בלם בצבע כחול

● תאורת יום קדמית בטכנולוגיית LED ● תאורה אחורית בטכנולוגיית 
LED ● חלון גג חשמלי )Sunroof( ● חבילת מראות הכוללת מראות 
חשמליות מתקפלות חשמלית ומראה מרכזית מתכהה ● מתלי אוויר 

AITRMATIC

פנימי

מושבים בריפוד ARTICO ● גימור Aluminum ● ספי דלתות קדמיות 
מוארים בכיתוב “Mercedes Benz” ● תאורת אווירה עם 3 גוונים לבחירה 
● כפתור התנעה ללא מפתח Keyless ● מערכת שמע Audio20 עם מסך 
ברזולוציה גבוהה בגודל “7 ● ממשק שליטה Touchpad ● מצלמת רוורס 
עם פסי הכוונה דינמיים ● בקרת אקלים אוטומטית בעלת 2 אזורים- 

THERMATIC ● תפעול חשמלי למושב נהג עם 3 זיכרונות
PARKTRONIC מערכת עזר לחנייה ●

מערכות בטיחות ועזר לנהג

ATTENTION ASSIST ● ASR ● ESP® ● ABS ● BAS ●

Active Brake Assist ● Lane Keeping Assist ● Blind Spot Assist ●
Adaptive Highbeam Assist ●

DISTRONIC PLUS בקרת שיוט אדפטיבית ●

התמונות להמחשה בלבד



נפח מנוע - בנזין )סמ"ק(
תצורה

הספק מרבי / סל"ד )בנזין, כ"ס(
הספק מרבי / סל”ד )בנזין, קילו-וואט(

מומנט מרבי / סל"ד )בנזין, נ"מ(
הספק מרבי / סל"ד )מנוע חשמלי, קילו-וואט(

מומנט מרבי )מנוע חשמלי, ניוטון מטר(

תיבת הילוכים 

תאוצה 0-100 )שניות(

צריכת דלק ממוצעת

טווח נסיעה מירבי על חשמל* )ק"מ(
נפח תא מטען  )ליטרים(

1,991

L4 Turbo

211 / 5,500

155 / 5,500

350 / 1,200-4,000

60 / 2,000

340

7G-TRONIC

5.9

2.4 l / 100km

31

335

C 350 e

התמונות להמחשה בלבד

* טווח נסיעה מירבי ע״פ הצהרת יצרן ובדיקות מעבדה



E 350 e Edition

חיצוני

● חישוקי “18 ● גריל 2 מדפים מוכספים ● סופיות מפלט גלויות בגימור 
 MULTIBEAM LED כרום ● מערכת תאורה חכמה עם 84 נורות לד בכל פנס

● צלחות בילום קדמיות מחוררות עם קאליפר בלם בצבע כחול

 LED תאורה אחורית בטכנולוגיית ● LED תאורת יום קדמית בטכנולוגיית ●
● חלון גג חשמלי )Sunroof( ● חבילת מראות ● פתיחה וסגירה חשמלית 

Hands-Free לתא המטען ● פתיחת תא מטען באמצעות הנפה של הרגל

Keyless Go כניסה ויציאה ללא מפתח ●

פנימי
Brown open pore ash wood גימור ● ARTICO מושבים בריפוד ●

● חיפוי ARTICO ללוח השעונים ולדלתות ● תאורת אווירה עם 64 גוונים 
לבחירה ● שעון זמן אנלוגי בקונסולה המרכזית ● כפתור התנעה ללא 

מפתח Keyless ● מערכת שמע COMAND Online עם מסך ברזולוציה גבוהה 
Widescreen Cockpit 12.3“ בגודל “12.3 ● לוח שעונים בגודל

PARKTRONIC מצלמות היקפיות ° 360 ● מערכת עזר לחניה ●
THERMATIC -בקרת אקלים אוטומטית בעלת 2 אזורים ●

● תפעול חשמלי למושב נהג ונוסע עם 3 זיכרונות ● מושבים קדמיים 

מחוממים ● כיוונון לתמיכת גב תחתון למושבים הקדמיים

● הגה עם ממשק מגע לשליטה במערכות הרכב ● ממשק שליטה 

Apple Car Play®* ● Touchpad

מערכות בטיחות ועזר לנהג

PRE-SAFE® PLUS ● PRE-SAFE® ● ASR ● ESP® ● ABS ● BAS ●

PRE-SAFE® Sound ● PRE-SAFE® Impulse Side ●

Active Brake Assist with Cross Trafic Function ●

Attention Assist ● Active Lane Keeping Assist ●
Evasive Steering Assist ●Active Blind Spot Assist ●

Active Steering Assist ●  Distance Pilot DISTRONIC ●

Active Emergency Stop Assist ● Adaptive  Highbeam Assist ●

התמונות להמחשה בלבד
* למכשירים תומכים



נפח מנוע - בנזין )סמ"ק(
תצורה

הספק מרבי / סל"ד )בנזין, כ"ס(
הספק מרבי / סל”ד )מנוע חשמלי, קילו-וואט(

מומנט מרבי / סל"ד )בנזין, נ"מ(
הספק מרבי / סל”ד )בנזין, קילו-וואט(
מומנט מרבי )מנוע חשמלי, ניוטון מטר(

תיבת הילוכים 

תאוצה 0-100 )שניות(

צריכת דלק ממוצעת

טווח נסיעה מירבי על חשמל* )ק”מ(
נפח תא מטען  )ליטרים(

1,991

L4 Turbo

211 / 5,500

65 / 2,000

350 / 1,200-4,000

155 / 5,500

440

9G-TRONIC

6.2

2.5 l / 100km

33

400

E 350 e

התמונות להמחשה בלבד

* טווח נסיעה מירבי ע״פ הצהרת יצרן ובדיקות מעבדה



GLC 350 e 4MATIC Premium

חיצוני

● חישוקי “18 ● גריל 2 מדפים מוכספים ● סופיות מפלט גלויות בגימור 

 LED כרום ● קאליפר בלם בצבע כחול ● חלונות אחוריים כהים ● תאורת
LED תאורת יום קדמית בטכנולוגיית ● High Performance

● תאורה אחורית בטכנולוגיית LED ● גג זכוכית פנורמי ● חבילת מראות
● דלת תא מטען עם פתיחה וסגירה חשמלית ● מדרגות צד מאלומיניום

Hands-Free פתיחת תא מטען באמצעות הנפה של הרגל ●

Keyless Go כניסה ויציאה ללא מפתח ● Off-Road חבילת עיצוב חיצונית ●
● מתלים מוגבהים

פנימי

 ARTICO חיפוי ● Brown lime wood גימור ● ARTICO מושבים בריפוד ●
Keyless ללוח השעונים ● כפתור התנעה ללא מפתח

● ממשק שליטה Touchpad ● מערכת שמע Audio20 עם מסך ברזולוציה 
גבוהה בגודל “7 ● תאורת אווירה עם 3 גוונים לבחירה● מצלמת רוורס עם 

 PARKTRONIC פסי הכוונה דינמיים ● מערכת עזר לחניה
● בקרת אקלים אוטומטית בעלת 2 אזורים- THERMATIC ● תפעול חשמלי 

למושבי נהג ונוסע עם 3 זיכרונות ● מושבים קדמיים מחוממים

● תמיכה חשמלית לגב תחתון עבור מושב נהג ומושב נוסע

מערכות בטיחות ועזר לנהג

Blind Spot Assist ● ATTENTION ASSIST ● ASR ● ESP® ● ABS ● BAS
Adaptive  Highbeam Assist ● Lane Keeping Assist ●

Active Brake Assist ● Distance Pilot DISTRONIC ●

התמונות להמחשה בלבד



נפח מנוע - בנזין )סמ"ק(
תצורה

הספק מרבי / סל"ד )בנזין, כ"ס(
הספק מרבי / סל”ד )מנוע חשמלי, קילו-וואט(

מומנט מרבי / סל"ד )בנזין, נ"מ(
הספק מרבי / סל”ד )בנזין, קילו-וואט(
מומנט מרבי )מנוע חשמלי, ניוטון מטר(

תאוצה 0-100 )שניות(

תיבת הילוכים 

צריכת דלק ממוצעת

טווח נסיעה מקסימלי )ק"מ(
נפח תא מטען  )ליטרים(

1,991

L4 Turbo

211 / 5,500

85 / 3,500

350 / 1,200-4,000

155 / 5,500

440

5.9

7G-TRONIC

2.7 l / 100km

34

395

GLC 350 e

התמונות להמחשה בלבד

* טווח נסיעה מירבי ע״פ הצהרת יצרן ובדיקות מעבדה



 GLC 350 e 4MATIC Coupé AMG LINE

חיצוני

● חישוקי “AMG 19 ● גריל יהלומים מדף אחד ● סופיות מפלט גלויות 
בגימור כרום ● קאליפר בלם בצבע כחול ● חלונות אחוריים כהים

 LED תאורת יום קדמית בטכנולוגיית ●  LED High Performance תאורת ●
)Sunroof( חלון גג חשמלי ● LED תאורה אחורית בטכנולוגיית ●

● חבילת מראות ● מדרגות צד בגימור אלומיניום ● פגושים וחצאיות 

בעיצוב AMG ● דלת תא מטען עם פתיחה וסגירה חשמלית
● כניסה ויציאה ללא מפתח Keyless Go ● מתלים מוגבהים

פנימי

Brown lime wood גימור ● ARTICO מושבים בריפוד ●
● כפתור התנעה ללא מפתח Keyless ● מערכת שמע Audio20 עם מסך 
ברזולוציה גבוהה בגודל “7 ● תאורת אווירה עם 3 גוונים לבחירה ● מצלמת 

 THRMATIC -חניה היקפית ° 360 ● בקרת אקלים אוטומטית בעלת 2 אזורים
● תפעול חשמלי למושבי נהג ונוסע עם 3 זיכרונות ● מושבים קדמיים 

Touchpad ללוח השעונים ● ממשק שליטה ARTICO מחוממים ● חיפוי
PARKTRONIC מערכת עזר לחניה ●

מערכות בטיחות ועזר לנהג

Blind Spot Assist ● ATTENTION ASSIST ● ASR ● ESP® ● ABS ● BAS
 Active Brake ● Adaptive  Highbeam Assist  ● Lane Keeping Assist ●

Distance Pilot DISTRONIC ● Assist

התמונות להמחשה בלבד



נפח מנוע - בנזין )סמ"ק(
תצורה

הספק מרבי / סל"ד )בנזין, כ"ס(
הספק מרבי / סל”ד )מנוע חשמלי, קילו-וואט(

מומנט מרבי / סל"ד )בנזין, נ"מ(
הספק מרבי / סל”ד )בנזין, קילו-וואט(
מומנט מרבי )מנוע חשמלי, ניוטון מטר(

תאוצה 0-100 )שניות(

תיבת הילוכים 

צריכת דלק ממוצעת

טווח נסיעה מקסימלי )ק"מ(
נפח תא מטען  )ליטרים(

1,991

L4 Turbo

211 / 5,500

85 / 3,500

350 / 1,200-4,000

155 / 5,500

440

5.9

7G-TRONIC

2.7 l / 100km

34

395

GLC 350 e Coupé

התמונות להמחשה בלבד

* טווח נסיעה מירבי ע״פ הצהרת יצרן ובדיקות מעבדה



 GLE 500 e 4MATIC Exclusive

חיצוני

● חישוקי “19 ● גריל 2 מדפים מוכספים ● סופיות מפלט גלויות בגימור 

כרום ● מסילות גג בגימור כרום ● קאליפר בלם בצבע כחול

● חלונות אחוריים כהים ● תאורת ILS- Full LED ● תאורת יום קדמית 
בטכנולוגיית LED ● תאורה אחורית בטכנולוגיית LED ● חלון גג חשמלי 

)Sunroof( ● חבילת מראות ● מדרגות צד בגימור אלומיניום
● דלת תא מטען עם פתיחה וסגירה חשמלית ● נעילת ואקום בדלתות

פנימי

 High-Gloss Burr-Walnut גימור ● ARTICO מושבים בריפוד ●
● כפתור התנעה ללא מפתח Keyless ● מערכת שמע Audio20 עם מסך 

DYNAMIC SELECT ברזולוציה גבוהה בגודל “8 ● בורר מצבי נהיגה
● תאורת אווירה עם 3 גוונים לבחירה ● מצלמת רוורס עם פסי הכוונה 

THERMATIC -דינמיים ● בקרת אקלים אוטומטית בעלת 2 אזורים
● תפעול חשמלי למושבי נהג ונוסע עם 3 זיכרונות ● מושבים קדמיים 

DSR מחוממים ● מצב נהיגה ייעודי לשטח הכולל בקרת ירידה במורד
PARKTRONIC מערכת עזר לחניה ●

מערכות בטיחות ועזר לנהג

PRE-SAFE® ● Lane Keeping Assist ● Blind Spot Assist ●
● Lane Keeping Assist ● Active Brake Assist ● בקרת משיכה ייעודית 

4ETS לשטח

התמונות להמחשה בלבד



נפח מנוע - בנזין )סמ"ק(
תצורה

הספק מרבי / סל"ד )בנזין, כ"ס(
הספק מרבי / סל”ד )מנוע חשמלי, קילו-וואט(

מומנט מרבי / סל"ד )בנזין, נ"מ(
הספק מרבי / סל”ד )בנזין, קילו-וואט(
מומנט מרבי )מנוע חשמלי, ניוטון מטר(

תאוצה 0-100 )שניות(

תיבת הילוכים 

צריכת דלק ממוצעת

טווח נסיעה מקסימלי )ק"מ(
נפח תא מטען  )ליטרים(

2,996

V6 Bi- Turbo

 333 / 5,250-6,000

85 / 3,500

 480 / 1,600-4,000

245 / 5,250-6,000

340

5.3

7G-TRONIC

3.7 l / 100km

30

480

התמונות להמחשה בלבד

GLE 500 e

* טווח נסיעה מירבי ע״פ הצהרת יצרן ובדיקות מעבדה



 GLE 500 e 4MATIC Premium

חיצוני

● חישוקי “19 ● גריל 2 מדפים מוכספים ● סופיות מפלט גלויות בגימור 

כרום ● מסילות גג בגימור כרום ● קאליפר בלם בצבע כחול

● חלונות אחוריים כהים ● תאורת ILS- Full LED ● תאורת יום קדמית 
בטכנולוגיית LED ● תאורה אחורית בטכנולוגיית LED ●  חלון גג חשמלי 

)Sunroof( ● חבילת מראות ● מדרגות צד בגימור אלומיניום
● דלת תא מטען עם פתיחה וסגירה חשמלית ● נעילת ואקום בדלתות

AIRMATIC מתלי אוויר ●

פנימי

● מושבים בריפוד ARTICO ● גימור Dark Poplar  ● חיפוי ARTICO ללוח 
 Audio20 מערכת שמע ● Keyless השעונים ● כפתור התנעה ללא מפתח
עם מסך ברזולוציה גבוהה בגודל “8 ● תאורת אווירה עם 3 גוונים לבחירה 

 THERMATIC -מצלמת ° 360 ● בקרת אקלים אוטומטית בעלת 2 אזורים ●
● תפעול חשמלי למושבי נהג ונוסע עם 3 זיכרונות ● מושבים קדמיים 

מחוממים ● מצב נהיגה ייעודי לשטח הכולל בקרת ירידה במורד

PARKTRONIC מערכת עזר לחניה ●

מערכות בטיחות ועזר לנהג

PRE-SAFE® ●  ATTENTION ASSIST ● ASR ● ESP® ● ABS ● BAS
Active Brake Assist ● Active Blind Spot Assist ● PRE-SAFE® PLUS ●

4ETS בקרת משיכה ייעודית לשטח ● Active Lane Keeping Assist ●
Distance Pilot DISTRONIC with steering Assist●

התמונות להמחשה בלבד



נפח מנוע - בנזין )סמ"ק(
תצורה

הספק מרבי / סל"ד )בנזין, כ"ס(
הספק מרבי / סל”ד )מנוע חשמלי, קילו-וואט(

מומנט מרבי / סל"ד )בנזין, נ"מ(
הספק מרבי / סל”ד )בנזין, קילו-וואט(
מומנט מרבי )מנוע חשמלי, ניוטון מטר(

תאוצה 0-100 )שניות(

תיבת הילוכים 

צריכת דלק ממוצעת

טווח נסיעה מקסימלי )ק"מ(
נפח תא מטען  )ליטרים(

2,996

V6 Bi- Turbo

 333 / 5,250-6,000

85 / 3,500

 480 / 1,600-4,000

245 / 5,250-6,000

340

5.3

7G-TRONIC

3.7 l / 100km

30

480

התמונות להמחשה בלבד

GLE 500 e

* טווח נסיעה מירבי ע״פ הצהרת יצרן ובדיקות מעבדה



התמונות להמחשה בלבד

The mobility of tomorrow, Today.



The mobility of tomorrow, Today.

התמונות להמחשה בלבד



מקרא:

�  מערכת מותקנת בדגם הרכב

  מערכת אופציונאלית להתקנה

X מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

 C 350 e Luxury Line פרוט המערכות הבטיחותיות המותקנות ברכב ברמת גימור

7 כריות אויר
� בקרת סטיה מנתיב

�  ניטור מרחק לפנים

�  זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״

� בקרת שיוט אדפטיבית

X זיהוי הולכי רגל

E 350 e Edition SB   פרוט המערכות הבטיחותיות המותקנות ברכב ברמת גימור

7 כריות אויר
� בקרת סטיה מנתיב

�  ניטור מרחק לפנים

�  זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״

� בקרת שיוט אדפטיבית

� זיהוי הולכי רגל

 GLC 350 e Premium פרוט המערכות הבטיחותיות המותקנות ברכב ברמת גימור

7 כריות אויר
� בקרת סטיה מנתיב

�  ניטור מרחק לפנים

� זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״

� בקרת שיוט אדפטיבית

X זיהוי הולכי רגל

�  מצלמת רוורס

�  חיישני לחץ אויר

�  חיישני חגורות בטיחות מאחור

�  שליטה באורות גבוהים

�  בלימה אוטומטית בעת חירום

X זיהוי תמרורי תנועה

�  מצלמת רוורס

�  חיישני לחץ אויר

�  חיישני חגורות בטיחות מאחור

�  שליטה באורות גבוהים

�  בלימה אוטומטית בעת חירום

X זיהוי תמרורי תנועה

�  מצלמת רוורס

�  חיישני לחץ אויר

� חיישני חגורות בטיחות מאחור

�  שליטה באורות גבוהים

�  בלימה אוטומטית בעת חירום

X זיהוי תמרורי תנועה

GLC 350 e Coupé AMG Line פרוט המערכות הבטיחותיות המותקנות ברכב ברמת גימור

7 כריות אויר
� בקרת סטיה מנתיב

�  ניטור מרחק לפנים

�  זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״

� בקרת שיוט אדפטיבית

X זיהוי הולכי רגל

 GLE 500 e Exlusive פרוט המערכות הבטיחותיות המותקנות ברכב ברמת גימור

6 כריות אויר
� בקרת סטיה מנתיב

�  ניטור מרחק לפנים

�  זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״

X בקרת שיוט אדפטיבית
X זיהוי הולכי רגל

 GLE 500 e Premium פרוט המערכות הבטיחותיות המותקנות ברכב ברמת גימור

6 כריות אויר
� בקרת סטיה מנתיב

�  ניטור מרחק לפנים

�  זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״

� בקרת שיוט אדפטיבית

� זיהוי הולכי רגל

�  מצלמת רוורס

�  חיישני לחץ אויר

�  חיישני חגורות בטיחות מאחור

�  שליטה באורות גבוהים

�  בלימה אוטומטית בעת חירום

X זיהוי תמרורי תנועה

�  מצלמת רוורס

�  חיישני לחץ אויר

�  חיישני חגורות בטיחות מאחור

�  שליטה באורות גבוהים

�  בלימה אוטומטית בעת חירום

X זיהוי תמרורי תנועה

�  מצלמת רוורס

�  חיישני לחץ אויר

�  חיישני חגורות בטיחות מאחור

�  שליטה באורות גבוהים

�  בלימה אוטומטית בעת חירום

X זיהוי תמרורי תנועה

רמת האבזור הבטיחותי תאור דגם קוד דגם

7

7

C 350 e Luxury Line
E 350 e Edition
GLC 350 e Premium
GLC 350 e Coupé AMG Line
GLE 500 e Exlusive
GLE 500 e Premium

N/A
593-673

N/A
N/A
N/A
N/A

7

7

8

7

C350 e 
E350 e 
GLC350 e 
GLC350 e Coupé
GLE500 e



� המידע והנתונים המופיעים בעלון זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס � ייתכנו הבדלים 
בין התיאור, התמונות והנתונים המובאים בעלון זה לבין הדגמים המשווקים על ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלוות
� כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים  מזמן לזמן. האביזרים ו/או המערכות המפורטים בעלון זה מצויים בחלק מהדגמים � אין בפרסום 
המובא בעלון זה כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את 
הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עידכון העלון � התמונות בעלון הינן להמחשה בלבד � ט.ל.ח � העלון כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

C350 e 
E350 e 
GLC350 e 
GLC350 e Coupé
GLE500 e

דרגת זיהוםדגם
צריכת דלק ממוצעת
בליטרים ל-100 ק״מ*

2

2

2

2

2

2.1-2.4

2.1-2.5

2.5-2.7

2.5-2.7

3.3-3.7

משולבת

משולבת

משולבת

משולבת

משולבת



www.mercedes-benz.co.il  * 9996 לתיאום פגישה ונהיגת מבחן
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