
E-Klasse stationcar og All-Terrain



Plads, komfort, sikkerhed og innovation – disse fire elementer er fortsat stærkt til stede i den  

ny E-Klasse stationcar, men nu suppleret med en hidtil uset grad af sportslighed. Et mere  

dynamisk design, banebrydende sikkerhedsfeatures, digitalt cockpit samt MBUX og avancerede  

komfortfeatures sætter atter nye standarder for biler i luksusklassen.

Skabt til succes.



Bag det dynamiske og elegante hækparti gemmer sig det, der gør den ny E-Klasse stationcar til  

noget helt for sig selv: Det overdådige bagagerum. Her kan der transporteres større genstande selv 

uden at lægge bagsædernes ryglæn ned. Denne stationcar er dog ikke kun yderst praktisk, men 

også særdeles opmærksomhedsskabende takket være de todelte baglygter og sportslige fælge.

Masser af plads bag klappen.



Hjertet i kabinen i den nye stationcar er det digitale cockpit. Multimediedisplayene  

i høj opløsning gør det muligt at betjene bilen lige så intuitivt som en smartphone.  

Betjeningskonceptet omfatter også det nye og luksusbetonede multifunktionsrat med  

3 eger. Her kan både medie- og cockpitdisplayet betjenes via sensorflader.

En drøm af en kabine.



Mercedes-Benz har altid været en frontløber, når det gælder sikkerhed. Og den nye generation  

af køreassistentsystemer understreger blot dette ry: Nyskabende sikkerhedsfeatures som  

den aktive afstandsassistent, Blind Spot assistenten eller den aktive bremseassistent med 

vejkrydsfunktion sætter nye standarder på området.

Det innovative sikkerhedskoncept  
i den ny E-Klasse stationcar.



Hos Mercedes-Benz er vi altid i gang med at udvikle nye og banebrydende teknologier 

med det mål at opnå effektive og økonomiske motorer uden komforttab. Resultatet af  

vores konsekvente udviklingsarbejde er blandt andet ydelsesstærke hybridmotorer, der 

baner vejen mod en emissionsfri fremtid og allerede i dag beriger vores mobile liv. 

Vi genopfinder ikke hjulet. 
Men det, der får hjulene til at dreje.



E-Klasse stationcar er fyldt med features, der sikrer din komfort. Hjertet i komfort- 

systemerne er ENERGIZING pakkerne, der samler diverse komfortfunktioner som 

for eksempel massagesæder, luftkøling eller eller ambientelysstemninger i forindstil-

linger, der kan vælges individuelt. Og Burmester® surround soundsystemet sørger 

for lyd i topklasse.

Wellness blot ved at røre en finger.



Regn, sjap eller sne? Det er ikke noget problem for den ny E-Klasse stationcar 

All-Terrain. Her sørger forskellige features til enhver tid for den nødvendige 

fremdrift. Det gælder især undervognsreguleringen AIR BODY CONTROL, det  

intelligente firehjulstræk 4MATIC, All-Terrain køreprogrammet og en mærkbart 

større frihøjde.

Dårligt vejr findes ikke.



MBUX.

I den ny E-Klasse stationcar er fremtiden allerede ankommet. Cockpittet er udstyret med digitale multimediedisplay med høj  

opløsning og mulighed for individuel tilpasning. Navigationen er en blanding af augmented reality og livebilleder. Betjeningen kan  

styres med stemme eller bevægelser takket være den intelligente taleassistent MBUX. Og følelsen, den er bare: Wow!

For at du kan finde dig til rette i komplekse trafiksituationer, forbinder MBUX augmented reality til navigation den virtuelle verden 

med den virkelige. Teknologien viser grafiske navigations- og trafikoplysninger i live-billeder, så du kommer hurtigt og sikkert frem til 

din destination uden stress.

MBUX augmented reality til navigation.



EASY-PACK bagklap.

De legendariske soundsystemer fra Burmester® er berømte verden over for deres  

førsteklasses lyd. I den ny E-Klasse stationcar er det muligt at optimere de avancerede  

højttalere målrettet til de forreste og bageste siddepladser. Resultatet er en endnu  

mere intens lytteoplevelse.

De adaptive MULTIBEAM LED forlygter reagerer på trafiksituationen med lysdioder, der kan 

styres enkeltvis. Og ULTRA RANGE øger fjernlysets rækkevidde til det maksimalt tilladte.

Burmester® surround soundsystem.Nye MULTIBEAM LED forlygter. Ambientebelysning.

EASY-PACK bagklappen gør det endnu nemmere at fylde og tømme bagagerummet.  

Du kan ubesværet starte åbning og lukning af bagklappen med en knap og til enhver  

tid afbryde den igen ved at trykke en gang til på samme knap.

Iscenesæt interiøret helt efter dine personlige præferencer eller den aktuelle stemning. 

Med ambientebelysningens 64 farver opstår der fascinerende farvemiljøer, der skifter  

dynamisk eller oplyser flere områder i forskellige farver.



Individualitet og sportslighed som standard: Allerede i basisudgaven får din E-Klasse det indbydende AVANTGARDE eksteriør, 

som lader bilens dynamik og elegance komme klart til udtryk. Samspillet mellem samtlige designelementer resulterer i en 

særdeles attråværdig bil.

Udstyrslinje AVANTGARDE.

Vis hele verden, at sportslighed står dit hjerte nær. Med den unikke styling i udstyrslinjen 

AMG lægger du vægt på moderne design og markant dynamik. Samspillet mellem alle 

elementer resulterer i et ekspressivt helhedsindtryk. Og den sænkede undervogn under-

streger tydeligt dette indtryk, samtidig med at den giver løfte om masser af køreglæde.

Udstyrslinjen AMG.

Med Nightpakken får dit sportslige eksteriør en endnu mere ekspressiv fremtoning. Til det 

formål er adskillige elementer holdt i sort eller sort højglans. Alt efter lakering resulterer 

dette enten i flotte kontraster eller flydende overgange. Uanset hvad er der altid garanti for 

en ekstra portion individuel udstråling.

Nightpakke.



Vores mål er mindre emission og endnu større køreglæde. Vejen til dette mål banes af intelligente hybridteknologier 

med økonomiske forbrændingsmotorer og effektive elmotorer. På den måde kan man allerede i dag køre emissionsfrit 

igennem storbyen og komfortabelt på de lange distancer.

Hybrid-offensiv.

Foretrækker du komfortabelt eller sportsligt? Med AIR BODY CONTROL kan du indstille undervognen  

i E-Klasse stationcar helt individuelt efter dine egne ønsker. Og uanset hvilken tilstand du vælger med 

controlleren, er køreglæde altid inkluderet.

AIR BODY CONTROL.



Hver eneste Mercedes-AMG er et mesterværk i sig selv med en unik personlighed. Fælles for vores 

performancebiler og sportsvogne er, at de har ekstremt sportslige egenskaber. En passion for at 

performe til det yderste. De er skabt dér, hvor ingeniørkunst forenes med en helt særlig indstil-

ling: Den ægte AMG ånd. Vi tror på, at man hele tiden skal flytte grænser for at opnå nye 

mål. Vi tager intet for givet. For grænser er skabt af mennesker, og det er også mennesker, 

som kan flytte disse grænser. Det er vores udgangspunkt for at skabe fremragende per-

formance inden for motorsport – og til brug på almindelige veje.

Velkommen til AMGs verden.

www.mercedes-amg.com

Made to win the night.
Mercedes-AMG E-Klasse stationcar.



Mål.

Samtlige mål er anført i millimeter. De viste mål er gennemsnitsværdier og gælder for biler med standardudstyr og uden last.

Tekniske data.

1  Oplysninger om den nominelle ydelse i henhold til forordning (EF) nr. 715/2007 i den aktuelt gældende udgave. 2 Tilgængelig i kort tid. 3 Elektronisk nedreguleret. 4 De oplyste værdier er beregnet i henhold til den lovpligtige 

målemetode. Der er tale om „NEDC-CO2-værdierne“ iht. art. 2 nr. 1 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153. Brændstofforbrugsværdierne er beregnet på grundlag af disse værdier. Yderligere oplysninger om det officielle 

brændstofforbrug og den officielle specifikke CO2-emission for nye personbiler finder du i „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“, der fås gratis på alle 

salgssteder samt hos Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de). Angivelserne er ikke baseret på en enkelt bil og indgår ikke i produktomfanget, men er udelukkende beregnet til sammenligning mellem forskellige biltyper.  

Værdierne varierer alt efter det valgte ekstraudstyr. 5 Oplysningen gælder kun i EU. Nationale afvigelser kan forekomme. 6 Beregnet på grundlag af den målte CO2-emission under hensyntagen til bilens vægt. Gælder kun for Tyskland.  

Du finder flere tekniske data på www.mercedes-benz.dk

Det bedste til motoren:

Original Mercedes-Benz motorolie.

Dieselmotorer All-Terrain All-Terrain

E 220 d E 300 de  E 300 de 4MATIC  E 400 d 4MATIC E 220 d 4MATIC E 400 d 4MATIC

Slagvolumen (cm3) 1.950 1.950 1.950 2.925 1.950 2.925

Nominel ydelse1 (kW [hk] ved o/min) 143 [194] / 3.800 143 [194] / 3.800 143 [194] / 3.800 243 [330] / 3.600 - 4.200 143 [194] / 3.800 243 [330] / 3.600 - 4.200

Acceleration fra 0 til 100 km/t. (sek.) 7,7 6,0 6,0 5,1 8,0 5,4

Tophastighed (km/t.) 2353 2503 2303 2503 2303 2503

Brændstofforbrug ved blandet kørsel (km/l)4 18,2 - 15,4 76,9 - 66,7 71,4 - 66,7 14,7 - 13,2 16,1 - 14,9 13,7 - 13

CO2-emission4 ved blandet kørsel (g/km) 145,0 - 170,0 35,0 - 38,0 37,0 - 40,0 177,0 - 199,0 163,0 - 177,0 190,0 - 201,0

Emissionsklasse5/energiklasse6
A   B B   D B D

Benzinmotorer All-Terrain

E 200 E 300 E 300 e  E 450 4MATIC E 53 4MATIC+ E 63 S 4MATIC+ E 450 4MATIC

Slagvolumen (cm3) 1.991 1.991 1.991 2.999 2.999 3.982 2.999

Nominel ydelse1 (kW [hk] ved o/min) 145 [197] / 5.500 - 6.1002 190 [258] / 5.500 - 6.1002 155 [211] / 5.5002 270 [367] / 5.500 - 6.1002 320 [435] / 5.500 - 6.1002 450 [612] / 5.750 - 6.5002 270 [367] / 5.500 - 6.100

Acceleration fra 0 til 100 km/t. (sek.) 7,8 6,3 5,9 5,2 4,5 3,5 5,4

Tophastighed (km/t.) 2313 2503 2453 2503 2503 2903 2503

Brændstofforbrug ved blandet kørsel (km/l)4 13,3 - 11,5 13,3 - 11,5 58,8 - 52,6 11,9 - 10,6 10,9 - 10,3 8,3 - 7,9 11,5 - 10,9

CO2-emission4 ved blandet kørsel (g/km) 169,0 - 197,0 171,0 - 198,0 39,0 - 44,0 191,0 - 214,0 210,0 - 221,0 276,0 - 286,0 199,0 - 208,0

Emissionsklasse5/energiklasse6
B   D B   D C   D D G D
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Daimler AG, dialog@daimler.com, 08-0720

Bemærk angående oplysningerne i denne publikation: Efter redaktionens afslutning den 11.08.2020 kan der være 

foretaget ændringer på produktet. Der tages derfor forbehold for konstruktions- eller designændringer, afvigelser  

i farvenuancer og ændringer i leveringsomfanget fra producentens side, i det omfang det med rimelighed kan forlanges 

af køber at acceptere disse ændringer eller afvigelser under hensyntagen til sælgers interesser. Såfremt sælger eller 

producent bruger symboler eller numre til at betegne en bestilling eller den bestilte genstand med, kan der ikke udledes 

nogen rettigheder alene heraf. Illustrationerne kan vise tilbehør og ekstraudstyr, som ikke er omfattet af det almindelige 

standardudstyr ved levering. Publikationen anvendes internationalt. Udsagn, der vedrører lov-, rets- og skattemæssige 

bestemmelser og konsekvenser, gælder imidlertid kun for Forbundsrepublikken Tyskland på tidspunktet for redaktionens 

afslutning. Kontakt derfor din Mercedes-Benz AG forhandler for at høre, hvad der er gældende i dit land.

www.mercedes-benz.dk

Mercedes-Benz AG er medstifter af den globale Laureus Sport for Good Foundation, der 

blev etableret i år 2000. Fonden er det vigtigste sociale initiativ hos Mercedes-Benz.  

Laureus Sport for Good støtter trængende børn og unge via sociale sportsprojekter, giver 

nyt håb og formidler vigtige værdier som for eksempel holdånd, respekt og målrettethed. 

„Change the Game for Kids“ er vores motto, og det vil vi gerne dele med dig. Når du køber  

en Mercedes-Benz, støtter du samtidig „Laureus Sport for Good“-initiativet.


