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Wereldpremière in Brussel op het Autosalon: De nieuwe Mercedes-Benz S-Klasse, beschikbaar in een 320 V6 CDI variant


Het motorprogramma van de nieuwe Mercedes-Benz S-Klasse: 

• S 320 CDI: 173 kW (235 pk) / 155 kW (211 pk) 
• S 350: 200 kW (272 pk) 
• S 500: 285 kW (388 pk) 
• S 600: 380 kW (517 pk) (vanaf 1ste sem. 2006) 
• S 65 AMG: 450 kW (612 pk) (vanaf 2 e trim. 2006) 

Nieuwe V6 diesel voor de S 320 CDI 

Het motoraanbod van de S-Klasse wordt aangevuld met de nieuwe V6-diesel van 173 kW/235 pk of 155 kW/211 pk. Hij vervangt de huidige zescilinder in lijn van de S 320 CDI en overtreft hem zelfs op het vlak van vermogen (+15 %). Het maximumkoppel steeg met 40 Nm en piekt op 540 Nm tussen 1 600 en 2 800 t/min. De rechtstreeks ingespoten dieselmotor verbruikt tussen 8,3 et 8,5 l/100 km (gemengde cyclus) en is standaard uitgerust met de onderhoudsvrije partikelfilter die Mercedes-Benz ontwikkelde. 

Nieuwe V12 benzinemotor voor de S 600 

In de prestigieuze S 600 (die vanaf het eerste semester 2006 leverbaar is) ontwikkelt de twaalfcilinder nu een vermogen van 380 kW (517 pk) terwijl hij vanaf 1.900 t/min een recordkoppel van 830 Nm vrijgeeft (dat is 4 % meer dan vroeger). 

Of de nieuwe S-Klasse nu door een V6 of een V8 aangedreven wordt, hij is standaard uitgerust met de zeventrapsautomaat 7G-TRONIC. 

‘s Werelds krachtigste productiewagen. De nieuwe S 65 AMG: een klasse apart 


Een nieuwe dimensie in exclusiviteit en dynamisme. Zo kan men de nieuwe Mercedes-Benz S 65 AMG in een notendop samenvatten. Het ontzagwekkende topmodel van de gloednieuwe S-Klasse levert 450 kW/612 pk en een maximumkoppel van 1.000 Nm, meer dan om het even welke andere wagen in deze klasse. De innovatieve nieuwe prestatiegerichte composietremmen met dubbele zwevende remzadels van AMG vooraan illustreren de technologische superioriteit van de krachtige AMG-berline. De standaarduitrusting van de nieuwe S 65 AMG omvat onder meer een nieuwe AMG sportophanging op basis van het ABC-systeem (Active Body Control), de onmiskenbare AMG-styling, de 19” AMG lichtmetalen spaakvelgen, het DIRECT SELECT schakelsysteem met toetsen op het stuur en het nieuwe AMG hoofdmenu met RACETIMER. De krachtige AMG-berline bewaart een zelfverzekerde voorsprong op de concurrentie en dat bewijst de opmerkelijke rol van Mercedes-AMG GmbH bij de ontwikkeling van uitzonderlijke wagens en aandrijvingen. 



