
E-Klass Sedan



Det är en svår konst att bemästra de största utmaningarna och samtidigt få det att se 
lekande lätt ut. Låt dig inspireras i en bil som stöder, avlastar och intuitivt skyddar 
dig på ett sätt som du aldrig upplevt tidigare. En bil som inte bara förflyttar dig, utan 
även gärna styr dig via autopilot. Detta suveräna koncept kallar vi Mercedes-Benz 
Intelligent Drive. Som tillval finns helt nya hjälpsystem och ett 360°-sensorsystem 
som registrerar världen utanför och som banar väg för en autonom och olycksfri 
körning. Följ din känsla.



Mastermind



Ett sinne som  
inte låter sig stängas av

När du åker genom staden får du en känsla av att du flyter fram. Du kommer fram snabbare och 
säkrare, för nya E-Klass är alltid välinformerad och klarvaken. Den har bland annat nyutvecklade 
körhjälps- och säkerhetssystem – som världsnyheterna PRE-SAFE® Sound och PRE-SAFE® Impuls 
sida, som finns som tillval. Det senare ger förare och passagerare en bättre position i händelse  
av en sidokrock.







Interiören i en bil återspeglar våra anspråk. Hur vi lever, arbetar, njuter och hur vi kommunicerar. 
Nya E-Klass tillmötesgår dessa anspråk med modern lyx från Mercedes-Benz. Den är påtagligt exklusiv 
med högklassig utrustning och synligt innovativ med ny widescreen-panel (tillval) som består av  
två 31,2 cm (12,3") stora skärmar. Sätt dig ner i stolen med massage- och träningsfunktioner (tillval) 
under tiden som du lugnt kopplar upp dig mot omvärlden med de nya touch control-knapparna på 
ratten. Upplev en ny värld i flera bemärkelser. 





Känner igen äkta personligheter
Du kan öppna och starta nya E-Klass med funktionen digital bilnyckel i en kompatibel 
smartphone. Den kan även synkronisera sig via Apple CarPlay® eller Android Auto 
med tillvalet COMAND Online. Intuitivt ansluten och induktivt laddad med ny energi: 
Placera helt enkelt din induktivt uppladdningsbara smartphone på laddningsstationen  
i mittkonsolen. Högsta komfort även när du parkerar eller kör ut från parkeringsplatsen får 
du om du aktiverar tillvalet fjärrstyrd parkeringsassistent via en app. Du kontrollerar 
parkeringen med bara ett finger, sedan parkerar nya E-Klass säkert och helt automatiskt.



E-Klass har alltid varit innovationsledande – ingen överraskning att även den nya gene-
ra tionen för denna tradition vidare. Teknik som körprogramsväljare DYNAMIC SELECT, 
MULTIBEAM LED-strålkastare (tillval) och luftfjädring AIR BODY CONTROL (tillval) gör varje 
väg till en upplevelse. Den tar dig också till nya horisonter med tillvalet DRIVE PILOT – 
svaret på frågan hur vi kommer att färdas i framtiden.



Mil efter mil  
i ledande position



Intelligent framdrivning
De vidareutvecklade dieselmotorerna i nya E-Klass är ännu starkare och smidigare men 
samtidigt mer ekonomiska. En intelligent motorgeneration, som den 4-cylindriga diesel-
motorn i E 220 d med 143 kW (194 hk) och ett maximalt vridmoment på 400 Nm, får dig 
att inse vad verklig effektivitet innebär. I kombination med 9G-TRONIC automatväxellåda 
upplever du körning på en helt ny nivå. Den är världens första 9-stegade automatväxellåda 
i premiumsegmentet som har en hydrodynamisk momentomvandlare. Resultatet är  
minskade varvtalssprång mellan växelstegen, snabbare växling och ännu mer dynamik. 

Luft blir till körkultur
Tillvalet luftfjädring AIR BODY CONTROL har premiär i nya E-Klass. Luftfjädringssystemet 
med flera kammare ger i kombination med en steglös dämpningskontroll en åkkomfort och 
kördynamik på mycket hög nivå. Dämpningen anpassar sig på varje hjul efter körsituationen 
och vägförhållandena. Krängnings- och nigrörelser i till exempel kurvor eller vid inbroms-
ning kan minskas på ett effektivt sätt. Med körprogramsväljaren DYNAMIC SELECT kan 
AIR BODY CONTROL ställas in åt det mer komfortabla eller mer sportiga hållet genom 
fyra lägen: Comfort, Comfort Plus, Sport och Sport Plus. Och nivåregleringen ger en kon-
stant fordonsnivå oberoende av last och körsituation. 



Vi har uppfunnit bilen på nytt Grundutrustning
Sportig elegans som standard. Kylarmantel med tre lameller, kylargrill med tredimensionell 
kromlist, främre lamellstag och vertikala stag i krom, bakre lameller i högblankt svart.  
Du får också Mercedes-stjärna på motorhuven, lättmetallfälgar i 10-ekerdesign lackerade 
i vanadinsilver, fönsterkantslist i polerad aluminium och bakre stötfångare med insats i 
svart diffusoroptik. Inne i bilen hittar du stolar med svart tygklädsel, treekrad multifunktions-
ratt i svart nappa och paneler i brun effektlack som matchas med instrumentpanelöverdel, 
dörrkant under fönster och dörrklädsel i svart.

Genom introduktionen av detta utvidgade system revolutionerar Mercedes-Benz bilkörningen 
med en milstolpe på vägen mot autonom körning. Tillvalet DRIVE PILOT kan på alla typer  
av vägar – motorvägar, landsvägar och i staden – inte bara hålla rätt avstånd till framför-
varande fordon, utan även följa i dess spår i hastigheter upp till 210 km/h. Tack vare 
avståndshållaren DISTRONIC PLUS behöver föraren varken gasa eller bromsa vid normal 
körning och får dessutom stor hjälp med styrningen, till och med i kurvor. 



Mer lyx – EXCLUSIVEMer utstrålning – AVANTGARDE
Känsla för det unika. Som tillval med tredimensionell kylargrill med två lameller och kro-
minsats samt integrerad Mercedes-stjärna. Ett blickfång utgörs av lättmetallfälgar i 
5-ekerdesign, lackerade i vanadinsilver. Interiören finns i tre färgkoncept: svart, nötbrun/
svart eller macchiatobeige/svart. Komfortstolar med klädsel i konstläder ARTICO/tyg 
Norwich i svart, nötbrun eller macchiatobeige, treekrad multifunktionsratt i svart nappa 
och aluminiumpaneler med trapetsslipning fulländar konceptet.

Ett unikt utseende om du så önskar. Här får du den klassiska kylarinklädnaden med tre 
lameller och Mercedes-stjärna på motorhuven. Ett raffinerat tillval är AIRPANEL med adaptiv 
stängningsfunktion för luftintag i kylargrill och främre stötfångare. Bilen rullar på hjul  
med lättmetallfälgar i 5-dubbelekerdesign, lackerade i vanadinsilver. Interiört finns nogg-
rant utvald utrustning med komfortstolar i exklusiv design och klädsel i läder/tyg eller  
tillvalet nappa samt träpaneler i ljusbrun öppenporig ask.



Mer intensivt – AMG Line Mer personligt – designo
Alla sinnen får sitt lystmäte. Som tillval med AMG frontspoiler med markanta luftintag och 
kylargrill med två lameller, AMG bakkjol i diffusoroptik med kromdekorlist samt AMG  
lättmetallfälgar i 5-dubbelekerdesign, lackerade i titangrått och glanssvarvade. Den sportigt 
exklusiva interiören bjuder på sportstolar med klädsel i konstläder ARTICO/mikrofiber 
DINAMICA svart eller som tillval nappa sadelbrun/svart med horisontella sömmar. Bra 
grepp ger sportmultifunktionsratten som är avfasad nedtill och AMG sportpedalstället. 

Välj det mest exklusiva. Tillvalet designo interiör med klädsel i designo nappa macchiato-
beige/sadelbrun med rombmönster och perforering i sitsen. Här finns unika detaljer  
som träpaneler i brun blank valnöt samt instrumentpanelöverdel, dörrkanter under fönster 
och armstöd klädda i designo nappa. Det unika som tillval: Träpanel designo magnolia 
med dekorlinjer brun eller designo pianolack med dekorlinjer svart. designo innertak i 
mikrofiber DINAMICA kristallgrå, macchiatobeige eller svart.
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Grundutrustning AvAntGArde

1  Tillval. 2 Ingår till AVANTGARDE och AMG Line. 3 Ingår till ExCLUSIVE. 4 Ingår till designo.

Klädslar

001
101
201
214
215
301
314
315
401
414
415
601
801
811
814
815
824
961
975

Tyg Marseille svart
Konstläder ARTICO svart1

Läder svart1

Läder nötbrunt/svart1

Läder macchiatobeige/svart1

Konstläder ARTICO/tyg Norwich svart
Konstläder ARTICO/tyg Norwich nötbrunt/svart
Konstläder ARTICO/tyg Norwich macchiatobeige/svart
Läder/tyg Valence svart
Läder/tyg Valence nötbrunt/espressobrunt
Läder/tyg Valence macchiatobeige/espressobrunt
Konstläder ARTICO/mikrofiber DINAMICA svart
Nappa svart1

Nappa svart1

Nappa nötbrun/espressobrun1

Nappa macchiatobeige/espressobrun1

Nappa sadelbrun/svart1

designo tvåfärgad nappa svart/titangrå pärl1

designo tvåfärgad nappa macchiatobeige/sadelbrun1

Paneler

H80
739
H09
736
731
H26
H16
H06
H64

Effektlack brun
Aluminium med trapetsslipning1, 2

Träpanel i ljusbrun öppenporig ask1, 3

Träpanel i svart öppenporig ask1, 4

Träpanel i brun blank valnöt1, 4

Träpanel designo magnolia med dekorlinjer brun1

Träpanel designo pianolack dekorlinjer svart1

Träpanel i brun blank ask1

Metallstruktur1

Klädslar och paneler
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solida lacker
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Svart
Polarvit

Metalliclacker1
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775
796
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997

Obsidiansvart
Iridiumsilver
Citrinbrun
Cavansitblå
Diamantsilver
Selenitgrå
Kallaitgrön

designo lacker1

297
799
996

designo selenitgrå magno
designo diamantvit bright
designo hyacintröd metallic

solida lacker Metalliclacker1 designo lacker1

1  Tillval. 
Fler individuella lacker från designo finns hos din Mercedes-Benz återförsäljare.



Tekniska data

*  16" finns som tillval.  ** 17" finns som tillval. 1 Uppgifter om nom. effekt och nom. vridmoment enligt EG-direktiv 595/2009 gällande version. 2 Elektroniskt begränsad. 3 De angivna värdena för bränsleförbrukn. och CO2-utsläpp 
har beräknats enl. föreskriven mätmetod (§2 nr 5, 6, 6a i reglerna för märkning av personbilars energiförbrukn. [Pkw-EnVKV] i gällande lydelse). Angivelserna avser inte ett specifikt fordon och är inte en del av erbjudandet, utan tjänar  
enbart som jämförelse mellan de olika fordonstyperna. Samtliga utsläppsvärden gäller bil i grundversion. Högre utrustningsnivå, svensk standardutr., större däckdim. och högre vikt kan ge högre förbrukning och utsläpp. Fordonsindividuella 
uppgifter om förbrukning och utsläpp finns på Konsumentverkets webbtjänst www.bilsvar.se 4 Gäller endast inom EU. Nationella avvikelser är möjliga. 5 Baserat på uppmätt CO2-utsläpp med hänsyn till fordonets vikt. 6 Uppgifter 
enligt dir. 2007/46/EG i gällande lydelse. 7 Uppgifter enligt dir. 92/21/EG i gällande lydelse. Vikt för fordon (i grundutf.) i körklart tillstånd inkl. förare, 68 kg, bagage, 7 kg och bränsletanken fylld till 90 procent. Bilar avsedda för den 
svenska marknaden kan ha utökad standardutr. och därmed högre tjänstevikt, med reducerad nyttolast till följd. 8 Angivna mått är medelvärden. De avser olastad bil med grundutrustning. Ytterligare tekniska data hittar du på 
www.mercedes-benz.se

det bästa för motorn – 
Mercedes-Benz Originalmotoroljor.

dieseLMOtOrer BensinMOtOr

e 220 d e 350 d e 200

Motortyp/antal cylindrar R4 V6 R4

Cylindervolym, cm3 1 950 2 987 1 991

Effekt1, kW (hk) vid v/min 143 (194)/3 800 190 (258)/3 400 135 (184)/5 500

Nominellt vridmoment1 i Nm vid v/min 400/1 600–2 800 620/1 600–2 400 300/1 200–4 000

Växellåda 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC

Acceleration 0–100 km/h i s 7,3 5,9 7,7

Topphastighet, ca km/h 240 2502 240

Däck fram/bak 225/55 R 17* 245/45 R 18** 225/55 R 17*

Bränsle Diesel Diesel 95-oktanig bensin

Bränsleförbrukning3, l/100 km
Stadskörning
Landsvägskörning
Blandad körning

 
4,3–4,7 
3,6–4,1
3,9–4,3

 
6,3–6,6 
4,4–4,9 
5,1–5,5

 
7,6–8,0 
4,9–5,3 
5,9–6,3

CO2 - utsläpp3, g/km blandad körning 102–112 133–144 132–142

Utsläppsklass4/energiklass5 Euro 6/A+ Euro 6/A Euro 6/B

Tankvolym, varav reserv, ca l 66/7,0 66/7,0 66/7,0

Bagageutrymme6, l 540 540 540

Vändradie, m 11,60 11,60 11,60

Tjänstevikt7, kg 1 680 1 800 1 605

Totalvikt, kg 2 320 2 440 2 245

Längd8/bredd inkl. speglar8, mm 4 923/2 065 4 923/2 065 4 923/2 065

Axelavstånd8, mm 2 939 2 939 2 939

Spårvidd fram8/bak8, mm 1 616/1 619 1 600/1 603 1 616/1 619



t

Mercedes-Benz är en av de samarbetspartners som har varit med ända sedan stiftelsen ”Laureus sport for 
Good Foundation” grundades år 2000.
Sedan dess stödjer och sponsrar Mercedes-Benz det viktiga arbetet hos detta globala program, som med hjälp av  
olika idrottsprojekt vill ge ett bättre liv åt socialt utsatta eller sjuka barn och ungdomar. Laureus har blivit en viktig del av  
det samhällsansvar som vi på Mercedes-Benz tar på största allvar. Varje ny Mercedes kan därför betraktas som en 
ambassadör för våra värderingar. När du köper en Mercedes stödjer du stiftelsen ”Laureus Sport for Good Foundation”.

Om uppgifterna i denna trycksak: Produktförändringar kan ha ägt rum efter manusstoppet för denna trycksak  
(3 september 2015). Tillverkaren har rätt att införa konstruktions- och designändringar, avvikande färgnyanser och förändrad 
leveransomfattning, under förutsättning att dessa förändringar och avvikelser är rimliga ur ett kundperspektiv. Med  
reservation för eventuella feltryck. Återförsäljare eller tillverkare kan använda beteckningar eller sifferuppgifter för beställ-
ning eller för en beställd produkt utan att några anspråk kan göras utifrån detta. Bildmaterialet kan innehålla tillbehör 
eller tillval som inte ingår i standardleveransomfattningen. Färgavvikelser kan förekomma av trycktekniska skäl. Denna 
trycksak har internationell spridning. Information om lagar, rättigheter och skatter är dock endast giltig i Tyskland vid 
broschyrens manusstopp. Kontakta din lokala Mercedes-Benz återförsäljare om du har frågor om vilka lagar och föreskrifter 
som gäller i Sverige. 
www.mercedes-benz.se

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart  MS/MAC 6701 · 1231 · 09-00/0316  Printed in Germany

Producentansvar för bilar. Vi tar hand om din Mercedes-Benz och ser till att den hanteras på ett miljömässigt riktigt 
sätt i enlighet med EU:s direktiv för hantering av uttjänta fordon. Fast det är ju många år innan du behöver tänka på det. 

Det finns ett brett nätverk av insamlingsställen och demonteringsfirmor som hjälper dig med återvinningen. Du kan 
lämna in din bil utan kostnad. Genom att lämna in din Mercedes för återvinning bidrar du till att sluta kretsloppet och 
spara på jordens resurser. 

Du kan läsa mer på www.mercedes-benz.se


