GLE

Coupé

I nya hjulspår
Mercedes-Benz GLE Coupé förenar närvaron hos en suv med dynamiken och
smidigheten hos en coupé. Upptäck suv- och coupé-elementen i en och samma
bil på ett sätt som tidigare inte har funnits.

Prestationshöjande komfort
och föredömlig säkerhet
Oavsett om du kör i rusningstrafik, i mörker eller på okända vägar så avlastar GLE Coupé dig. Bakom
det hela står ett koncept som gör varje körning i en Mercedes-Benz till en stilstudie i säkerhet:
Mercedes-Benz Intelligent Drive För den tid du tillbringar bakom ratten är din egen. Tid för avkoppling.
Tid att tanka energi. Så att du inte bara når ditt mål säkert, utan också utan stress.

Med former som
talar gatans språk
Bakpartiet har en nyskapande design som ger GLE Coupé dess unika prägel.
De horisontella linjerna understryks av de breda lyktorna.

Dessa proportioner
väcker uppmärksamhet
Låg kaross, flack taklinje – det är den karakteristiska silhuetten hos GLE Coupé.
Element som annars brukar återfinnas hos suvar gör bilen extra uttrycksfull.

Det bästa från två världar
Inuti GLE Coupé kombineras sportigheten hos en coupé med
den generösa rymdkänslan hos en suv. Lyxiga extradetaljer bidrar
till den för Mercedes-Benz typiska exklusiviteten.

Aktiv dödvinkelassistent
Radarsensorerna i den aktiva dödvinkelassistenten
övervakar den döda vinkeln snett bakom bilen.

Parkeringspaket
Parkeringspaketet gör parkering och manöverkörning
med Mercedes-Benz GLE Coupé till en enkel match.

Vindrutetorkare med integrerad
spolning MAGIC VISION CONTROL
Vindrutetorkaren med integrerad spolning MAGIC VISION
CONTROL ger föraren maximal sikt även under själva
torkrörelsen.

Vindrutevisning Head-up Display
Vindrutevisningen projicerar en virtuell bild med viktig
förarinformation direkt i förarens synfält.

Shoppingtur, golfrunda eller långhelg
Med bagageutrymmet i GLE Coupé är man väl rustad för (nästan) alla situationer i livet.
Det tillgängliga utrymmet är ovanligt stort, i synnerhet för en coupé. Dessutom präglas
bagageutrymmet av tillgänglighet och flexibilitet med sina många praktiska lastnings- och
genomlastningsmöjligheter.

Med helt nedfällt baksäte har Mercedes-Benz GLE Coupé en bagageutrymmesvolym
på 1 720 liter.

Minnespaket

COMAND Online

Minnespaketet i Mercedes-Benz GLE Coupé kommer ihåg de individuella inställningarna
för upp till tre olika personer.

Stora scenen oavsett om det gäller navigation, telefon, audio, video eller internet:
Med COMAND Online i din Mercedes-Benz GLE Coupé har du alltid koll på alla medier.

Grundversion

Designversion AMG Line

En inspirationskälla redan i grundversionen: Utforska grundversionens utrustningsdetaljer
för exteriören hos Mercedes-Benz GLE Coupé.

AMG Line ger en ännu mer dynamisk look: Utforska de spännande utrustningsdetaljerna
för exteriören hos Mercedes-Benz GLE Coupé.

Kupén imponerar med unika detaljer: Utforska grundversionens utrustning för interiören
hos Mercedes-Benz GLE Coupé.

AMG Line ger spännande kontraster och en sportig atmosfär inuti Mercedes-Benz
GLE Coupé.

Night Package

designo Exklusivpaket

Night Package i Mercedes-Benz GLE Coupé: Markanta designdetaljer i svart understryker
bilens sportiga och uttrycksfulla karaktär.

designo Exklusivpaket understryker interiörens exklusivitet genom samverkan av färgerna
porslin och svart. Stolarna är klädda i exklusiv designo nappaklädsel med rombmönster
och har designo-emblem som förmedlar den ytterst exklusiva karaktären.

Fyrhjulsdrift 4MATIC
Den permanenta fyrhjulsdriften 4MATIC ger i kombination med ABS, ESP® och den
elektroniska traktionssupporten 4ETS enastående köregenskaper oavsett underlag. Vid
vått väglag och på is eller snö förbättrar fyrhjulsdriften 4MATIC väggrepp, kördynamik
och körstabilitet, oavsett om du kör i terräng eller på vanliga vägar. Denna fyrhjulsdrift
använder sig inte av konventionella differentialspärrar. I stället bromsas de hjul som har

otillräckligt väggrepp in samtidigt som drivmomentet höjs på hjul med bra grepp. Effekten
av dessa snabba, automatiska bromsimpulser uppnår i det närmaste samma verkan som
tre differentialspärrar. Systemets hjärta utgörs av en enstegad fördelningsväxellåda med
öppen mittdifferential, som sköter varvtalsutjämningen mellan axlarna. Kraften fördelas
mellan fram- och bakaxeln i förhållandet 50 : 50, vilket ger enastående köregenskaper.

DYNAMIC SELECT
Med DYNAMIC SELECT-väljaren på mittkonsolen kan du välja om du vill köra komfortinriktat,
sportigt, vinteranpassat eller med individuellt sammanställda fordonsegenskaper. Motor-,
växellåds-, styr- och chassiegenskaperna ändras beroende på körprogram. I grundläget är
det välbalanserade och förbrukningsoptimerade körprogrammet Comfort inställt. Körprogram Sport kännetecknas av en mer direkt styrrespons och snabbare växlingar. Vinterkörprogrammet är optimerat för vinterkörning. Detta är möjligt tack vare den dämpade

motor- och växellådsavstämningen, som ger bästa möjliga framdrivning. ESP®-regleringen
optimeras och drivkraften kan doseras bättre, vilket stabiliserar bilen. Det individuella
körprogrammet ger föraren möjlighet att själv ställa in allt från styrningen och drivlinan till
chassit efter humör. Nästa gång bilen startas är det senast valda körprogrammet aktivt
(i ca 4 timmar). Därefter ställs programmet Comfort in.

Refinement unleashed
Mercedes-AMG GLE Coupé

Varje Mercedes-AMG är ett unikt mästerverk med en omisskännlig karaktär. Det som förenar våra
prestandabilar och våra sportbilar är den utpräglade sportigheten och passionen för maximala
prestanda. Detta uppstår när ingenjörskonst möter den alldeles speciella AMG-andan. Vi tror
att man måste förflytta gränser för att nå nya mål. Och vi tar ingenting för givet. Människor
skapar gränser och människor kan övervinna dem. Med den här inställningen skapar vi
enastående prestanda för motorsporten – och vägarna.
Välkommen till Mercedes-AMG!
www.mercedes-amg.com

Tekniska data

Cylindervolym, cm

3

Effekt (kW [hk] vid v/min)
1

Dieselmotor

Bensinmotorer

GLE 350 d 4MATIC

GLE 400 4MATIC

GLE 43 4MATIC

GLE 63 4MATIC

GLE 63 S 4MATIC

2.987

2.996

2.996

5.461

5.461

190 [258] / 3.400

245 [333] / 5.250 - 6.000

287 [390] / 6.100

410 [557] / 5.750

430 [585] / 5.500

Acceleration 0 –100 km/h, s

7.0

5.9

5.7

4.3

4.2

Maxhastighet, km/h

2263

2473

2503

2503

2503

Stadskörning

8,8

14,0

13,7

17,6

17,6

Landsvägskörning

7,2

8,5

8,7

11,9

11,9

Blandad körning

7,8

10,4

10,5

14,0

14,0

CO2-utsläpp4 blandad körning, g/km

205

240

239

319

320

Utsläppsklass5/energiklass6

C

E

E

G

G

Bränsleförbrukning4, l/100 km

Det bästa för motorn –
Mercedes-Benz Originalmotoroljor

Uppgifter om effekt enligt EG-direktiv nr 715/2007 i dess gällande lydelse. 2 Tillfälligt tillgänglig. 3 Elektroniskt reglerad. 4 Angivna värden har beräknats enligt föreskriven mätmetod. Uppgifterna avser ”NEDC-CO2-värden”
i enlighet med i artikel 2, första stycket i genomförandeförordning (EU) 2017/1153. Värdena för bränsleförbrukning har beräknats utifrån dessa värden. För mer information om officiell bränsleförbrukning och officiella specifika
CO2-utsläpp för nya personbilar hänvisar vi till Konsumentverkets webbtjänst www.bilsvar.se. Där finns uppgifter om CO2-utsläpp och strömförbrukning i nya personbilar. Angivna värden avser inte ett enskilt 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 standardutrustning, större däckdimension och högre
vikt kan ge högre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Fordonsindividuella uppgifter om förbrukning och utsläpp finns på Konsumentverkets webbtjänst www.bilsvar.se. Värdena varierar beroende på vald tillvalsutrustning.
5
Gäller endast inom EU. Nationella avvikelser kan förekomma. 6 Beräkningen baseras på uppmätt CO2-utsläpp med hänsyn till bilens vikt. Gäller endast Tyskland. Du hittar fler tekniska data på www.mercedes-benz.se
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Mått

1 020

959
729
501

468
511

1 731
365

762

930
1 675

613

1 132

372
931
757

1 658
2 129

897

2 915
4 900

1 540

1 485

1 725
2 003
Alla mått i millimeter. Uppgifterna på bilderna är medelvärden. De gäller för olastade bilar med grundutrustning.

1 088

1 524

1 482

Mercedes-Benz är en av de samarbetspartners som har varit med ända sedan den globala stiftelsen ”Laureus Sport
for Good Foundation” grundades år 2000. Stiftelsen är ett av de viktigaste sociala initiativen för märket Mercedes-Benz.
Laureus Sport for Good sponsrar sociala idrottsprojekt för behövande barn och ungdomar och har som mål att
skapa möjligheter och förmedla viktiga värderingar som lagkänsla, respekt och målmedvetenhet. Vårt ledmotiv är
”Change the Game for Kids” och det vill vi gärna dela med dig. När du köper en Mercedes-Benz stöder du stiftelsen
”Laureus Sport for Good”.

Om uppgifterna i denna publikation: Produkten kan ha ändrats efter sista redigering (25 maj 2018). Tillverkaren har

publikation har internationell spridning. Information om lagar, rättigheter och skatter är dock endast giltig i Tyskland

rätt att införa konstruktions- och designändringar, avvikande färgnyanser och förändrad leveransomfattning, under

vid publikationens manusstopp. Kontakta din lokala Mercedes-Benz återförsäljare om du har frågor om vilka lagar och

förutsättning att dessa förändringar och avvikelser är skäliga ur ett kundperspektiv. Återförsäljare eller tillverkare kan

föreskrifter som gäller i Sverige.

använda beteckningar eller sifferuppgifter för beställning eller för en beställd produkt utan att några anspråk kan göras

www.mercedes-benz.se

utifrån detta. Bildmaterialet kan innehålla tillbehör eller tillval som inte ingår i standardleveransomfattningen. Denna
Daimler AG, dialog@daimler.com, 09-0618

