
S-Klass Sedan



Elegans de luxe
Den karismatiska exteriören utstrålar status och prestige. Det gäller  
i allra högsta grad fronten som har utrustats med kaxiga MULTIBEAM 
LED-strålkastare (tillval).



Inget slår karaktär
Även sedd från sidan utstrålar nya S-Klass Sedan pondus med sin smakfullt 
välvda taklinje. Vår förkärlek för sportiga detaljer syns på stötfångarna.



Kristallklar elegans
Baktill stoltserar integrerade slutrör och LED-baklyktor  
i kristalldesign.



Hightech för dina sinnen
Interiören i S-Klass Sedan låter dig glömma världen utanför med  
gedigna material i lyxig finish och displayer som tycks sväva fritt.



Höjden av lyx
Mercedes-Maybach S-Klass Sedan förenar traditionell elegans med utpräglad  
lyx. Dess imponerande image understryker detta i alla avseenden. Själva  
kronan utgörs av den legendariska lacken i två kulörer. Välj mellan nio olika  
kulörkombinationer till din Mercedes-Maybach S-Klass.



Vindrutevisning Head-up Display Vägmärkesassistent

Mörkerkörningsassistent Plus MULTIBEAM LED

Med vindrutevisningen slipper föraren ta ögonen från vägen 
och har ändå den viktigaste informationen i blickfånget. 
Displayen projicerar en virtuell, ca 21 x 7 cm stor bild i föra-
rens synfält. Bilden tycks sväva ovanför motorhuven ca 
två meter framför föraren.

Systemet kan registrera hastighetsbegränsningar och  
omkörningsförbud samt visa föraren när dessa upphör. 
Om föraren kör in på en enkelriktad väg i fel körriktning 
varnar systemet visuellt och akustiskt, förutsatt att det 
finns en skylt som visar infartsförbudet.

Endast 20 procent av alla trafikolyckor inträffar efter 
mörkrets inbrott, men de utgör 40 procent av olyckorna 
med dödlig utgång. Mörkerkörningsassistent Plus hjälper 
föraren att tidigare uppmärksamma människor och större 
djur vid körning i mörker. De visas tydligt på instrument-
displayen.

Strålkastarna kan blixtsnabbt anpassa varje enskild lysdiod 
efter den rådande trafiksituationen. Om trafikanter  
identifieras kan det partiella helljuset blända av delar av 
ljuskäglan. På en fri raksträcka ger ULTRA RANGE  
helljuset maximal ljuslängd.



Säteskomfortpaket för baksätet MAYBACH dubbel klarlackExklusivpaket Kylargrill
Multikonturstolarna ger optimal sittkomfort även på ytterplatserna i baksätet. Stolarna 
har uppblåsbara luftkuddar för individuell inställning av sittkomforten. Massagefunktionen 
ENERGIZING ökar välbefinnandet och finns som tillval även med värmefunktion.

För en ytfinish med vackert djup och pianolackseffekt. Specialutbildade lackerare applicerar 
ett extra klarlacksskikt för hand i en omfattande lackeringsprocess.

Den stilrena kombinationen av avancerad interiörutrustning uppfyller mycket högt ställda 
krav på komfort, kvalitet och design. Särskilt framträdande är stolarna i nappa Exklusiv 
med kontrastsömmar och väl tilltagna interiörpaneler.

Den mäktiga kylargrillen anger tonen för hela uppenbarelsen av Mercedes-Maybach 
S-Klass Sedan. Det går helt enkelt inte att ta miste på att Mercedes-Maybach är en bil av 
rang. Maybach-inskriptionen står skriven i kromlisten runt kylargrillen.



Grundutrustning designoAMG Line
S-Klass utvändiga grundutrustning präglas framför allt av det dubbla avgassystemet med 
synliga slutrör. I interiören väntar utsökta material och harmoni med läderklädda stolar 
med kontrastsömmar, instrumentpanelens övre del och hatthyllan i konstläder ARTICO 
och mattor i velour.

S-Klass Sedan är en sann designikon som flyttar fram gränserna i lyxsegmentet. Med exklusiv designo tillvalsutrustning 
kan du skapa en personlig bil med komfort och uttryck i särklass. De anslående lackerna och den högklassiga designen 
i kupén kommer att slå dig med häpnad.

I AMG Line ingår flera perfekt matchade detaljer som ytterligare ökar den sportiga och 
exklusiva känslan – från dynamisk AMG Styling med sportiga AMG lättmetallfälgar och 
hålborrade bromsskivor till den sportiga multifunktionssportratten.



Växellådan – förädlar motorkraft till körkultur Chassit – lugnet självt
Som enda premiumtillverkare utvecklar Mercedes-Benz själv sina växellådor – något som du upplever varje gång du  
sätter dig bakom ratten. De mjuka växlingsförloppen, de snabba reaktionstiderna och den exakta lyhördheten för din 
körstil ger en överlägsen körkänsla. Upplev själv resultatet i S-Klass Sedan.

Liksom en löpare som kompenserar varje förändring i rörelse med kroppen reagerar  
MAGIC BODY CONTROL med Curve-funktion (tillval) automatiskt på accelerationskrafterna 
i kurvor. Passagerarna färdas betydligt bekvämare i S-Klass Sedan.

KÖRPROGRAMSVÄLJARE DYNAMIC SELECT

Med DYNAMIC SELECT är allt som behövs en fingerrörelse för att 
du ska få bilen att reagera med en komfortbetonad, sportig,  
effektiv eller en individuellt komponerad körstil. Egenskaperna hos 
motor, växellåda, chassi, styrning och ESP® anpassas i enlighet 
med valt körprogram.

AIRMATIC
I kombination med en steglös dämpningsreglering ökar luftfjädringssystemet åkkomforten 
och kördynamiken till en mycket hög nivå. Dämpningen på alla hjul anpassar sig efter 
körsituationen och kan ställas in för en komfortinriktad eller sportig körstil enligt önskemål.



Ett uttryck för äkta storhet
Mercedes-AMG S-Klass Sedan

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

S-Klass Sedan Dieselmotorer

S 350 d S 350 d 4MATIC S 400 d 4MATIC

Cylindervolym, cm3 2.925 2.925 2.925

Effekt, kW [hk] vid v/min 210 [286] / 3.400 - 4.600 210 [286] / 3.400 - 4.600 250 [340] / 3.600 - 4.400

Acceleration 0 –100 km/h, s 6.0 5.8 5.2

Maxhastighet, km/h 250 250 250

Bränsleförbrukning, l/100 km
Blandad körning

6,4 - 7,2  6,9 - 7,8  6,9 - 7,8

CO2-utsläpp blandad körning, g/km 167 - 188 181 - 204 181 - 204

Utsläppsklass /energiklass B B A

S-Klass Sedan Lång Dieselmotorer

S 350 d S 350 d 4MATIC S 400 d 4MATIC

Cylindervolym, cm3 2.925 2.925 2.925

Effekt, kW [hk] vid v/min 210 [286] / 3.400 - 4.600 210 [286] / 3.400 - 4.600 250 [340] / 3.600 - 4.400

Acceleration 0 –100 km/h, s 6.0 5.8 5.2

Maxhastighet, km/h 250 250 250

Bränsleförbrukning, l/100 km
Blandad körning

6,4 - 7,2 6,9 - 7,8 6,9 - 7,9

CO2-utsläpp blandad körning, g/km 168 - 190 182 - 206 182 - 206

Utsläppsklass /energiklass A B A

Det bästa för motorn –
Mercedes-Benz Originalmotoroljor

S-Klass Sedan Lång Bensinmotorer Laddhybrid

S 450 4MATIC S 560 4MATIC S 600 S 63 4MATIC+ S 560 e

Cylindervolym, cm3 2.999 3.982 5.980 3.982 2.996

Effekt, kW [hk] vid v/min 270 [367] / 5.500 - 6.100 345 [469] / 5.250 - 5.500 390 [530] / 4.900 - 5.300 450 [612] / 5.500 - 6.000 270 [367] / 5.500 - 6.000

Acceleration 0 –100 km/h, s 4.9 4.6 4.6 3.6 5.0

Maxhastighet, km/h 250 250 250 250 250

Bränsleförbrukning, l/100 km
Blandad körning

193 - 209 10,2 - 11,0 14,1 - 18,5 11,7 - 12,3 2,2 - 2,7

CO2-utsläpp blandad körning, g/km 193 - 209 231 - 250 320 - 421 265 - 279 51,0 - 61,0 

Utsläppsklass /energiklass C D G F A

S-Klass Sedan Bensinmotorer S-Klass Maybach, Bensinmotorer

S 450 4MATIC S 560 4MATIC S 560 S 560 4MATIC S 650

Cylindervolym, cm3 2.999 3.982 3.982 3.982 5.980

Effekt, kW [hk] vid v/min 270 [367] / 5.500 - 6.100 345 [469] / 5.250 - 5.500 345 [469] / 5.250 - 5.500 345 [469] / 5.250 - 5.500 463 [630] / 5.000

Acceleration 0 –100 km/h, s 4.9 4.6 4.9 4.9 4.7

Maxhastighet, km/h 250 250 250 250 250

Bränsleförbrukning, l/100 km
Blandad körning

8,5 - 9,2 10,1 - 10,9 10,2 - 10,9 10,6 - 10,9 14,1 - 18,5 

CO2-utsläpp blandad körning, g/km 192 - 208 230 - 248 232 - 246 241 - 248 320 - 421

Utsläppsklass /energiklass C E D D G

De angivna värdena fastslogs i enlighet med det föreskrivna mätförfarandet. Det rör sig om “WLTP-CO2-värdet” i den mening som avses i artikel 2 nr 3 genomförandeförordning (EU) 2017/1153. Värdena för bränsleförbrukning har 
beräknats utifrån dessa värden. Strömförbrukningen har fastställts utifrån förordning 683/2008/EG. 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 och kan avvika från de slutgiltiga värdena för den beställda och levererade bilen.

De angivna värdena fastslogs i enlighet med det föreskrivna mätförfarandet. Det rör sig om “WLTP-CO2-värdet” i den mening som avses i artikel 2 nr 3 genomförandeförordning (EU) 2017/1153. Värdena för bränsleförbrukning har beräknats utifrån dessa värden. Strömförbrukningen har fastställts 
utifrån förordning 683/2008/EG. 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 och kan avvika från de slutgiltiga värdena för den 
beställda och levererade bilen.



Om uppgifterna i denna publikation: Produkten kan ha ändrats efter sista redigering (17 maj 2018). Tillverkaren har 
rätt att införa konstruktions- och designändringar, avvikande färgnyanser och förändrad leveransomfattning, under  
förutsättning att dessa förändringar och avvikelser är skäliga ur ett kundperspektiv. Med reservation för eventuella feltryck. 
Återförsäljare eller tillverkare kan använda beteckningar eller sifferuppgifter för beställning eller för en beställd produkt 
utan att några anspråk kan göras utifrån detta. Bildmaterialet kan innehålla tillbehör eller tillval som inte ingår i standard-

leveransomfattningen. Denna publikation har internationell spridning. Information om lagar, rättigheter och skatter är 
dock endast giltig i Tyskland vid publikationens 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, dialog@daimler.com, 09-0618

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”.


