
S-Class





 S 350 dמפרט אבזור
Platinum

S 500 4MATIC
Platinum Plus

S 500 4MATIC 
Platinum Plus AMG Line

עיצוב חיצוני
״20״20״19חישוקי סגסוגת

●●-סופיות מפלט גלויות בגימור כרום 
●●●סבכת מנוע בעלת שלושה להבים רוחביים וסמל כוכב עומד

-●●קו עיצוב חיצוני יוקרתי 
AMG קו עיצוב חיצוני ספורטיבי--●

Night Package קו עיצוב חיצוני--○
●●●ידיות דלתות נסתרות
●●●צבע חיצוני מטאלי 

designo צבע חיצוני מיוחד○○○
●●●תאורת LED קדמית ואחורית

עיצוב פנימי
●●●קו עיצוב פנימי יוקרתי

AMG קו עיצוב פנימי ספורטיבי--●
○○○חבילת Exclusive פנימית 

--●הגה בחיפוי עור נאפה עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב
-●-הגה בחיפוי משולב עור נאפה ועץ עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב

●--הגה ספורט קטום בחיפוי עור נאפה עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב
●●●מנופי העברת הילוכים מההגה

S 350 dS 500 4MATICמפרט טכני
מנוע בעירה פנימית
L6L6תצורה / מס' בוכנות

2.9252.999נפח מנוע - סמ"ק
435 / 2866,100 / 3,400-4,600הספק מירבי - כ"ס / סל"ד
520 / 6001,800-5,800 / 1,200-3,200מומנט מירבי - נ"מ / סל"ד

ביצועים*
6.44.9תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש - שניות

250250מהירות מירבית - קמ"ש
תצרוכת דלק: ליטר/100 ק"מ*

78.8משולב
מערכת הינע וחשמל

כפולהאחוריתהנעה
9G-TRONIC9G-TRONICתיבת הילוכים

●-מערכת חשמל - 48 וולט 
●-מגדש חשמלי 

 )Mild-Hybrid( מנוע עזר חשמלי-●
מידות ומשקלים

2,0402,065משקל עצמי - ק"ג
2,7652,820משקל כולל מורשה - ק"ג

5,2895,289אורך כללי - מ"מ
1,5031,503גובה כללי - מ"מ
1,9541,954רוחב כללי - מ"מ

2,1092,109רוחב כללי )כולל מראות-צד( - מ"מ
3,2163,216מרחק סרנים - מ"מ

540550נפח תא המטען - ליטר
12.512.8קוטר סיבוב** - מטר
7676נפח מיכל דלק - ליטר

-25נפח מיכל אוריאה - ליטר

*על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס 
לנתוני המעבדה.

**ברכבים בהם מותקנת מערכת היגוי אחורי, רדיוס הסיבוב קטן בעד 2 מ' )תלוי מהירות, זווית היגוי וכו'(.



סטנדרט ● אופציה ○ לא קיים - *באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות.  

 S 350 dמפרט אבזור
Platinum

S 500 4MATIC
Platinum Plus

S 500 4MATIC 
Platinum Plus AMG Line

ARTICO לוח מחוונים ודלתות בחיפוי●●●
●●●גימור עץ פנימי

 LED אבזם חגורה יוקרתי מעוצב ומואר בתאורת●●●
"Mercedes-Benz" ספי דלתות קדמיות בכיתוב●●●

●●●תאורת אווירה פנימית - 64 גוונים
מושבים 

עורעורעורריפוד מושבים
○○-ריפוד מושבים בגימור מעויינים יוקרתי 

●●●מושבים קדמיים עם כוונון חשמלי )12 כיוונים( ו-3 זכרונות עבור כל מושב
 מושבי Active Multicontour קדמיים, עם משענות ראש משודרגות, 

●●●תמיכה דינמית ו-10 תכניות עיסוי

●●●מושבים קדמיים מחוממים ומאווררים
 מושבים אחוריים )חיצוניים( עם כוונון חשמלי )10 כיוונים( ו-3 זכרונות 

●●●עבור כל מושב

●●●משענות ראש במושבים האחוריים עם כריות נוחות 
חוויית משתמש ומולטימדיה

)NTG 7.0( MBUX מערכת הפעלה●●●
●●●שליטה קולית )אנגלית(

●●●ניווט מקורי 
●●●לוח שעונים דיגיטלי בגודל ״12.3 עם מצבי תצוגה משתנים

○○○לוח שעונים דיגיטלי בגודל ״12.3 תלת-מימדי עם מצבי תצוגה משתנים
●●●מסך מגע אנכי בטכנולוגיית OLED בגודל ״12.8 

●●●מערכת תצוגה עילית 
 Augmented Reality מערכת תצוגה עילית משולבת○○○

 Active Ambient lighting○●●
●●○טאבלט MBUX משולב במשענת היד האחורית 

)710w( עם 15 רמקולים Burmester® 3D מערכת שמע מוגברת●●●
מערכת שמע מוגברת Burmester® 4D High-End Sound system עם 

)1350w( 31 רמקולים○○○

)qi משטח טעינה אלחוטי )תקן●●●
●●○8 שקעי USB-C )4 שקעי העברת נתונים ו-4 שקעי טעינה מהירה(

230v שקע○●●
*Apple CarPlay™●●●
*Android Auto™●●●

אבזור ונוחות
●●●גג זכוכית פנורמי עם פתיחה חשמלית

--●בקרת אקלים אוטומטית עם 2 אזורי אקלים נפרדים
●●○בקרת אקלים אוטומטית עם 4 אזורי אקלים נפרדים

חבילת חימום מורחבת )חימום הגה, משענות-יד בדלתות מחוממות וחימום 
●●●משענת מרכזית קדמית(

AIR-BALANCE מערכת טיהור ובישום אוויר●●●
Keyless GO - פתיחת הרכב ונעילה ללא שימוש במפתח●●●

Hands-free תא-מטען עם פתיחה חשמלית ופונקציית●●●
זכוכיות כפולות עם בידוד אקוסטי משופר ושכבת בידוד להפחתת קרינה 

●●○אינפרא-אדומה

●●●וילון אחורי חשמלי
●●●סוכך שמש כפול

●●●וילונות צד בדלתות האחוריות עם תפעול חשמלי
○○○חלונות אחוריים כהים 

●●●חיישני חניה היקפיים עם סייען חניה אקטיבי )תמיכה בחניה בניצב ובמקביל(
 3D מצלמות היקפיות 360° עם פסי הכוונה דינמיים, מבט עילי ותצוגת●●●

●●●מראות-צד מתקפלות חשמלית



סטנדרט ● אופציה ○ לא קיים - *באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות.  

 S 350 dמפרט אבזור
Platinum

S 500 4MATIC
Platinum Plus

S 500 4MATIC 
Platinum Plus AMG Line

 DYNAMIC SELECT בורר מצבי נהיגה●●●
●●●מערכת מתלי אוויר עם פונקציית Self-Leveling והרמת המרכב

E-Active Body Control מערכת מתלי אוויר אקטיבית, נשלטים אלקטרונית-○○
●●○מערכת היגוי אחורי עם זווית של עד 10° )תלוי סוג חישוק ורוחב צמיג אחורי(

●●●מראות-צד מתקפלות חשמלית
●●●מראת-צד )שמאל( ומראה מרכזית עם עמעום אוטומטי למניעת סינוור

●●●בלם יד אלקטרוני עם פונקציית נוחות
מערכות תאורה

LED עם 84 נורות MULTIBEAM LED מערכת תאורת חזית חכמה●--
 DIGITAL LIGHT מערכת תאורת חזית חכמה 

Ultra Range-עם מעל 1,000,000 פיקסלים בכל יחידת תאורה ו-●●

●●●תאורת LED אחורית אדפטיבית עם פונקציית איתות דינמי
●●●תאורה אקטיבית

Adaptive Highbeam Assist Plus אור-גבוה אדפטיבי●●●
●●●תאורה אל תוך פנייה

●●●תאורת ערפל משולבת כחלק ממערכת התאורה
●●●חיישן תאורה וחיישן גשם

מערכות בטיחות ועזר לנהג 
Active Distance Assist DISTRONIC בקרת שיוט אדפטיבית●●●

Active Steering Assist סיוע אקטיבי להיגוי●●●
Active Lane Change Assist סייען מעבר נתיב אקטיבי●●●

 Active Stop-and-Go Assist סייען נסיעה בפקקים●●●

 Active מערכת התרעה על אי-שמירת מרחק עם פונקציית בלימה אוטונומית
 Brake Assist עם הפונקציות הבאות: זיהוי הולכי רגל, זיהוי דו גלגלי, 

זיהוי תנועה חוצה בצומת, זיהוי עומסי תנועה וסיוע בעת פנייה
●●●

 מערכת התרעה ושמירה אקטיבית על נתיב הנסיעה
Active Lane Keeping Assist●●●

מערכת התרעה אקטיבית בפני תאונות הנובעות כתוצאה מרכב בשטח-מת עם 
Exit Warning עם פונקציית Active Blind Spot Assist זיהוי דו-גלגלי●●●

מערכת לסיוע לתמרון בשעת חירום Evasive Steering Assist עם זיהוי 
●●●רכב דו-גלגלי, הולכי רגל ועומסי תנועה

 מערכת לבלימה עצמית כאשר הנהג אינו מגיב
Active Emergency Stop Assist●●●

PRE-SAFE® מערכת הכנה לתאונה●●●
PRE-SAFE® Impulse side מערכת סיוע בהפחתת נזק כתוצאה מתאונת צד●●●

מערכת התרעה וסיוע בהפחתת נזק כתוצאה מתאונות חזית-אחור בחלקו 
PRE-SAFE® PLUS האחורי של הרכב●●●

PRE-SAFE® Sound מערכת לסיוע להפחתת נזקי שמיעה כתוצאה מתאונה●●●
●●●זיהוי תנועה חוצה מאחור עם פונקציית בלימה בעת זיהוי תנועה חוצה 

●●●מערכת Drive Away Assist לזיהוי אובייקטים בעת תמרון במהירות נמוכה 
Attention Assist - מערכת להתרעה על עייפות נהג●--

Attention Assist 3.0 - מערכת להתרעה על עייפות נהג-●●
 ABS - Anti-lock Brake System מערכת●●●

 ASR - Anti עם בקרת החלקה ESP® מערכת בקרת יציבות אלקטרונית
Skid Regulation●●●

BAS - Brake Assist מערכת עזר לבלימת חירום●●●
HOLD מערכת בלמים אדפטיביים עם פונקציית●●●

●●●מערכת לניטור לחץ-אוויר בצמיגים
●●●ערכת תיקון תקר

●●●קדם-מותחן לחגורות בטיחות )מושבים קדמיים, אחוריים חיצוניים(

12 כריות אוויר )2 כריות אוויר קדמיות, 4 כריות-צד, 2 כריות וילון, 2 כריות 
●●●אוויר בשורה ה-2, כרית אוויר בין המושבים הקדמיים, כרית לברכי הנהג(

●●●ערכת עזרה ראשונה



● 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 הנלווים ● 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 )01.01.2021( עפ"י נתוני יצרן ט.ל.ח ● העלון 
כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת ● נתוני צריכת הדלק הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם 

מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.
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 פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם
:S 350 d, S 500 4MATIC

מקרא:
● מערכת מותקנת בדגם הרכב

● מערכת אופציונאלית להתקנה
X מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

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

12 כריות אוויר
● מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב

● מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
● בקרת שיוט אדפטיבית

● מערכת זיהוי הולכי רגל
● מערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים

● מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

● מצלמות רוורס
● חיישני חגירת חגורות

● שליטה אוטומטית באורות גבוהים
X מערכת לזיהוי תמרורי מהירות

● בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
● התרעה במצב של עייפות או הסחת דעת

X מערכת למניעת שכחת ילד ברכב

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה 0 1 2 3 4 765 8

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
593-1859S 350 d7

593-1858, 593-1897S 500 4MATIC7

דרגת זיהום אוויר צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*דגם
S 350 d Platinum714משולב

S 500 4MATIC Platinum Plus8.714משולב
S 500 4MATIC Platinum Plus AMG Line8.815משולב

EU 2017/1151 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן*
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזעריזיהום מירבי 1 2 3 4 7 10 135 8 11 146 9 12 15




