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*לפי נתוני יצרן על-פי בדיקה בתנאי מעבדה. צריכת הדלק מושפעת מאופי הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים והיא עשויה להיות שונה מהמצוין במפרט זה.

LuxuryUltimate Luxuryמפרט אבזור
עיצוב חיצוני

”21”21חישוקי סגסוגת
●●מדרגות צד מאלומיניום

LED תאורה קדמית ואחורית בטכנולוגיית●●
●●קשתות גג

●●צבע חיצוני מטאלי
AMG LineAMG Lineחבילת עיצוב חיצונית

עיצוב פנימי
●●חבילת Exclusive פנימית

עורעורריפוד
●●הגה בחיפוי עור NAPPA עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב 

Open-Pore oak woodOpen-Pore oak woodגימור פנימי
64 גוונים64 גווניםתאורת אווירה פנימית

●●לוח שעונים Widescreen cockpit בגודל 12.3 אינץ’
●●חיפוי ARTICO ללוח השעונים ולדלתות

אבזור ונוחות
●●גג זכוכית פנורמי נפתח 

●●מראות צד חשמליות עם קיפול חשמלי
●●מראה מרכזית ומראה שמאלית מתכהות למניעת סנוור

GLS 350 d 4MATICGLS 400 d 4MATICGLS 580 4MATICמפרט טכני

מנוע
L6L6V8תצורה / מס’ בוכנות

2,9252,9253,982נפח מנוע - סמ”ק
5,500 / 3,600-4,200489 / 3,600-4,200330 / 286הספק מירבי - כ”ס / סל”ד
2,000-4,000 / 1,200-3,200700 / 1,200-3,200700 / 600מומנט מירבי - נ”מ / סל”ד

ביצועים
7.06.35.3תאוצה מ-0 ל-100 קמ”ש - שניות

227238250מהירות מירבית - קמ”ש
תצרוכת דלק: ליטר/100 ק”מ*

10.010.012.8עירוני
6.97.08.6בין עירוני

8.18.110.0ממוצע
מערכת הינע

כפולהכפולהכפולההנעה

9G-TRONIC9G-TRONIC9G-TRONICתיבת הילוכים
מידות ומשקלים

2,5002,5052,545משקל עצמי - ק”ג
3,2503,2503,250משקל כולל מורשה - ק”ג

5,2075,2075,207אורך כללי - מ”מ
1,8231,8231,823גובה כללי - מ”מ
1,9561,9561,956רוחב כללי - מ”מ

3,1353,1353,135מרחק סרנים - מ”מ
355-2,400355-2,400355-2,400נפח תא המטען - ליטר

12.5212.5212.52קוטר סיבוב - מטר
909090נפח מיכל דלק - ליטר



סטנדרט ● אופציה ○ לא קיים - *למכשירים תומכים בלבד

LuxuryUltimate Luxuryמפרט אבזור
●●עזר סגירה חשמלי )ואקום( לדלתות הרכב

●●חיישני חניה היקפיים עם סייען חניה אקטיבי
●●מצלמות היקפיות 360°

●●KEYLESS GO Package - כניסה ויציאה ללא מפתח 
●●Hands-free לפתיחת תא המטען עם הרגל

●●סוכך שמש כפול עם הארכה
●●בקרת אקלים 4 אזורים עם שליטה נפרדת בשורה 2

חשמליחשמליתפעול מושב נהג
חשמליחשמליתפעול מושב נוסע

●●חבילת זיכרונות למושב נהג ונוסע
●●מושבים קדמיים מחוממים ומאווררים

●●מושבים קדמיים אורטופדיים, דינמיים עם פונקציית עיסוי 
●●חלונות אחוריים כהים 

●●שורת מושבים שניה עם כיוונון חשמלי
Easy-Entry שורת מושבים שלישית עם כניסה קלה●●
●●EASY-PACK פתיחה וסגירה חשמלית לתא המטען

AIRMATIC - מערכת מתלי אוויר●●
●●מחזיק כוסות קדמי עם פונקציית קירור וחימום

AIR-Balance מערכת טיהור אוויר ובישום●●
●○חבילת עץ מורחבת 

●○וילונות אחוריים חשמליים
●○שורה שנייה עם מושבי Luxury נפרדים

DYNAMIC SELECT - בורר מצבי נהיגה●●
Head up display●●

מערכת שמע ומולטימדיה
●●מערכת MBUX עם צג מגע בגודל “12.3 לשליטה ותפעול במערכות הרכב

●●ניווט מקורי
●●Touchpad לשליטה במערכות הרכב

●●7 שקעי USB C לטעינה )בקדמת הרכב, בשורה ה-2 וה-3(
●●הכנה לטאבלט בגב המושבים הקדמיים

 *Apple CarPlay™●●
*Android Auto™●●

●●משטח טעינה אלחוטית
בטיחות ומערכות עזר לנהג

●●מערכת תאורה מתקדמת חכמה MULTIBEAM LED עם טווח מקסימלי של 650 מ’
●●מערכת התרעה על אי-שמירת מרחק בולימה אוטונומית וזיהוי הולכי רגל ודו-גלגלי 

 Driving Assistance package Plus: ● Active Distance Assist DISTRONIC ● Active Steering Assist
 ● Active Braking Assist with Cross-Traffic Function and Corenering function ● Evasive Steering

 Assist ● Active Blind Spot Assist with Exit warning function ● Active Lane Keeping Assist ●
   PRE-SAFE® PLUS ● Active Lane Change Assist

●●

PRE-SAFE® SOUND●●
●●חיישני תאורה וגשם

 ASR )Anti Skid Regulation( עם בקרת החלקה ESP מערכת בקרת יציבות אלקטרונית●●
●●מערכת ABS - Anti-lock Brake System למניעת נעילת הגלגלים בעת בלימה

     BAS - Brake Assist מערכת עזר לבלימה●●
●●מערכת ATTENTION ASSIST להתראה על עייפות הנהג

4ETS מערכת בקרת משיכה לשטח●●
●●מערכת ®PRE-SAFE: מערכת חכמה לזיהוי מוקדם של מצבי חירום

●●מערכת לניטור לחץ אויר בצמיגים
●●עוגני ISOFIX לכיסא ילדים במושב האחורי

 PRE-SAFE® חגורות בטיחות עם קדם מותחנים )מושבים קדמיים ואחוריים חיצוניים( עם פונקציית מיקום●●
Rear impact warning and protection system●●

NECK-PRO 2 משענות ראש קדמיות מתכוונות לגובה ולמרחק עם מערכת●●
●●6 כריות אוויר

Hill Start Assist-ו HOLD בלמים אדפטיביים עם פונקציית●●
●●אורות בלימה אדפטיביים )מהבהבים(

●●הגה ודוושות קורסים בעת תאונה
●●ערכת עזרה ראשונה



● ברכבים הכוללים חבילת התממשקות לסמארטפון. השימוש בממשק זה למכשירים תומכים בלבד, תלוי בגרסת הסמארטפון. 
אפשרות החיבור למערכות המולטימדיה והיקף השימוש בה תלויים ביצרני המכשיר הסלולרי ובאפליקציות השונות, ייתכנו מגבלות 
בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם ● המידע והנתונים המופיעים בעלון זה מתייחסים 
בין התיאור,  ייתכנו הבדלים  לדפוס ●  למועד הבאת המקור הלועזי  ומעודכנים  בעולם  דגמים המשווקים במקומות שונים  למגוון 
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 ● המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח ● התמונות 
בעלון הינן להמחשה בלבד ● האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו )1.12.2019( עפ”י נתוני יצרן ט.ל.ח ● העלון כפוף לשינוי ללא 

הודעה מוקדמת.

רמת האבזור הבטיחותי תיאור דגם קוד דגם
7 GLS 350 d 4MATIC N/A
7 GLS 400 d 4MATIC N/A
7 GLS 580 4MATIC N/A

6 כריות אוויר
● בקרת סטייה מנתיב
● ניטור מרחק לפנים

● זיהוי כלי רכב בשטח מת
● בקרת שיוט אדפטיבית

● זיהוי הולכי רגל

● מצלמת רוורס
● זיהוי רכב דו גלגלי

● חיישני חגורות בטיחות
● בקרת סטייה אקטיבית מנתיב
● בלימה אוטומטית בעת חירום

X זיהוי תמרורי תנועה

 פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם
GLS 350 d / GLS 400 d / GLS 580

מקרא:
● מערכת מותקנת בדגם הרכב

● מערכת אופציונאלית להתקנה
X מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

 דרגת 
זיהום אוויר

צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל -100 ק״מ* דגם
בינעירוני עירוני

15 6.9 10.0 GLS 350 d 4MATIC
15 7.0 10.0 GLS 400 d 4MATIC
15 8.6 12.8 GLS 580 4MATIC

GLS
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דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

EC 2007/715 נתוני היצרן, עפ”י בדיקת מעבדה. תקן*
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל

זיהום מזעריזיהום מירבי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


