Mercedes- Benz S- Class facelift este disponibil de la 96.331 de euro
Mercedes- Benz dă startul vânzărilor pentru S- Class facelift. Familia Clasei S a crescut
la 24 de versiuni. Clienții pot alege între cele nouă motorizări diferite, tracțiune spate
sau integrală 4MATIC și ampatament scurt sau lung, dintre modelele Mercedes- Benz,
Mercedes- AMG sau Mercedes- Maybach
Noul motor pe benzină cu șase cilndri în linie are o putere de 270 kW (367 CP) și un
cuplu 500Nm, în cazul S 450 și S 450 4MATIC (consum mixt: 7 – 6,6 l/100km, nivel mixt
emisii CO2: 159/150 g/ km), respectiv 320 kW (435 CP) și un cuplu maxim de 520Nm
în cazul versiunii S 500 (consum mixt: 6,6l/100km, nivel mixt emisii CO2: 150g/ km).
Alternatorul integrat, de 49 volți, atinge rapid un cuplu de 250Nm și o putere de 16
kW. Prin comparație cu versiunea precedentă a S 500, echipată cu un motor V8, noua
motorizare permite reducerea nivelului de emisii CO2 cu circa 22%.
Vârful gamei Mercedes- Benz este noul S 600 (consum mixt: 11,6l/100km, nivel emisii CO2: 270g/ km). Propulsată de motorul V12, S 600 are o putere maximă de 390
kW (530 CP) și atinge un cuplu de 830Nm. În același timp, noul V12 al Mercedes- Maybach S 650 oferă 463 kW (630 CP) și un cuplu maxim de 1000 Nm (consum
mixt de 12,7 l/100km și nivel emisii CO2 de 289 g/ km). Vârful de lance al Clasei S rămâne Mercedes- AMG S 65, propulsat de motorul V12 biturbo, ce atinge 463 kW
(630 CP) și 1000 Nm (consum mixt: 11,9 l/100km, nivel emisii CO2: 279 g/ km).
Prețurile pentru S 350 d încep de la 96.331 de euro, iar pentru S 400 d încep de la 104.185 de euro. Cel mai accesibil propulsor pe benzină se află pe varianta S 450.
Aceasta pleacă de la 102.876 de euro. S560 cu al său V8 de 4.0 litri pornește de la 122.035 de euro, iar S 63 AMG pleacă de la 168.730 de euro.
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