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*על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות מעבדה. טווח הנסיעה וצריכת החשמל בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי 
הסוללה, ויכולים אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

Editionמפרט אבזור

עיצוב חיצוני
AMG קו עיצוב חיצוני ייחודי לדגמי●

20"חישוקי סגסוגת בעיצוב AMG ייחודי

R20 265/40מידת צמיגים קדמיים

R20 295/35מידת צמיגים אחוריים

●סבכה קדמית בעלת מדפים אנכיים וסמל כוכב 
●חלונות אחוריים כהיים 

●ידיות דלתות נסתרות
"AMG" קאליפרים בצבע כסוף עם כיתוב●

●הקרנת סמל מרצדס ממראות הרכב
●קצה ספוילר אחורי

עיצוב פנימי
AMG קו עיצוב פנימי ייחודי לדגמי●

●הגה בעיצוב AMG קטום בחיפוי עור נאפה עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב
●לחצני AMG לשליטה במערכת הרכב
●מנופי הגה לשליטה במיחזור החשמל

●גימור ייחודי בעל אלמנטים בעיצוב כוכבי מרצדס
●תאורת אווירה ייחודית מובנית 

●גימור בעיצוב ייחודי לקונסולה המרכזית בין הנהג לנוסע
"AMG Line" שטיחונית בכיתוב●

"AMG" ספי דלתות קדמיות בכיתוב●
מושבים 

Black / Space grey בשילוב צבעים ARTICO leather / MICROCUT microfibre מושבים בשילוב●
●מושבי ספורט

●מושבים קדמיים עם כוונון חשמלי )12 כיוונים( ו-3 זכרונות עבור כל מושב
●מושבים קדמיים בעלי כרית נוחות לגב התחתון

●מושבי Active Multicontour קדמיים, עם משענות ראש משודרגות, תמיכה דינמית ו-10 תכניות עיסוי
●מושבים קדמיים בעלי פוקנציית מחוממים 

●מושבים קדמיים מאווררים )בשילוב מושבים עם עור Nappa בלבד(
חוויית משתמש ומולטימדיה

 MBUX )NTG 7.0( מערכת הפעלה●
Head-up Dispaly●

 LED עם תאורת LCD ,12.3" תצוגת נהג עם מסך בגודל●
●צג מרכזי OLED עם מסך בגודל "12.8 בעל משוב הפטי 

●אפליקציית ניווט מקורית
●מציאות רבודה לניווט

EQE 43 4Matic AMGמפרט טכני
מנוע

2מספר מנועים חשמליים

 kW - 350הספק מירבי משולב

476הספק מירבי משולב - כ"ס 
85.8מומנט מירבי משולב - נ"מ  

ביצועים*
4.2תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש - שניות

210מהירות מירבית - קמ"ש

תצרוכת חשמל: קוו"ט/100 ק"מ*
19.7 - 21.6טווח

מערכת הינע וסוללה*
כפולההנעה

470טווח חשמלי מירבי - ק"מ
kWh - 90.56קיבולת אפקטיבית - סוללת מתח-גבוה

מידות ומשקלים
2,525משקל עצמי - ק"ג

3,095משקל כולל מורשה - ק"ג
4,964אורך כללי - מ"מ
1,492גובה כללי - מ"מ
1,906רוחב כללי - מ"מ

2,103רוחב כללי )כולל מראות-צד( - מ"מ
3,120מרחק סרנים - מ"מ

430נפח תא המטען - ליטר

12.4קוטר סיבוב - מטר



סטנדרט ● אופציה ○ לא קיים - למידע נוסף נא לפנות לנציג □  *באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות.  

Editionמפרט אבזור

●שליטה קולית )באנגלית ובשפות נוספות(
●תאורת אווירה

●תאורת אווירה אקטיבית
)710w( עם 15 רמקולים Burmester® 3D מערכת שמע מוגברת●

)Qi משטח טעינה אלחוטי בקונסולה המרכזית ובשורת המושבים השניה )תקן●
●6 שקעי USB-C )4 שקעים לטעינה מהירה והעברת נתונים מקדימה ו-2 שקעי טעינה מהירה מאחורה(

* Apple CarPlay™ & Android Auto™●
אבזור ונוחות

●גג זכוכית פנורמי עם פתיחה חשמלית
●בקרת אקלים אוטומטית עם 4 אזורי אקלים נפרדים ופתחים מאחורה

●הגה עם פונקציית חימום
 HEPA עם מסנן ENERGIZING AIR CONTROL PLUS מערכת טיהור אוויר●

●פתיחת ונעילת הרכב ללא שימוש במפתח - Keyless GO ותא-מטען עם פתיחה חשמלית
●סוכך שמש כפול

 3D מצלמות היקפיות 360° עם פסי הכוונה דינמיים, מבט עילי ותצוגת●
 DYNAMIC SELECT בורר מצבי נהיגה●
●מערכת היגוי אחורי עם זווית של עד 4.5° 

●מראות-צד מתקפלות חשמלית, מראת-צד )שמאל( ומראה מרכזית עם עמעום אוטומטי למניעת סינוור
●בלם יד אלקטרוני עם פונקציית נוחות

AIRMATIC מערכת מתלי אוויר●
AMG Track Pace מערכת ייחודית למדידת זמנים הקפה במסלול מרוצים●

מערכות תאורה
Ultra Range-עם למעלה מ-1,300,000 פיקסלים בכל יחידת תאורה ו DIGITAL LIGHT מערכת תאורת חזית חכמה●

●תאורת LED אחורית אדפטיבית בעיצוב סליל תלת-מימדי עם פונקציית איתות דינמי
●תאורה אקטיבית, כולל תאורת פנייה

Adaptive Highbeam Assist Plus אור-גבוה אדפטיבי●
●תאורת ערפל משולבת כחלק ממערכת התאורה

●חיישן תאורה וחיישן גשם
מערכות בטיחות ועזר לנהג 

Attention Assist - מערכת להתרעה על עייפות נהג●
 ABS מערכת למניעת נעילת גלגלים●

)ASR - Anti Skid Regulation( עם בקרת החלקה ESP® מערכת בקרת יציבות אלקטרונית●
BAS - Brake Assist מערכת עזר לבלימת חירום●

HOLD מערכת בלמים אדפטיביים עם פונקציית●
●מערכת לניטור לחץ-אוויר בצמיגים

●קדם-מותחן לחגורות בטיחות )מושבים קדמיים(
●8 כריות אוויר )2 כריות אוויר קדמיות, 2 כריות-צד, 2 כריות וילון, כרית לברכי הנהג, כרית אוויר בין הנהג לנוסע( 

●ערכת עזרה ראשונה
מערכת התרעה על אי-שמירת מרחק עם פונקציית בלימה אוטונומית Active Brake Assist הכוללת את הפונקציות הבאות: זיהוי הולכי רגל, זיהוי דו 

גלגלי, זיהוי תנועה חוצה בצומת, זיהוי עומסי תנועה וסיוע בעת פנייה
●

●הגנה אקוסטית על משתמשי הדרך, עם צלילי מרצדס ייעודיים
PRE-SAFE® מערכת הכנה לתאונה●

Active Lane Keeping Assist מערכת התרעה ושמירה אקטיבית על נתיב הנסיעה●
Exit Warning עם פונקציית Active Blind Spot Assist מערכת התרעה אקטיבית בפני תאונות עם רכב בשטח-מת , כולל זיהוי רכב דו-גלגלי●

Active Distance Assist DISTRONIC בקרת שיוט אדפטיבית●
Active Lane Change Assist סייען מעבר נתיב אקטיבי●

Active Steering Assist סייען אקטיבי להיגוי●
●סייען תמרון בשעת חירום Evasive Steering Assist עם זיהוי רכב דו-גלגלי, הולכי רגל ועומסי תנועה

Active Emergency Stop Assist מערכת לבלימה עצמית כאשר הנהג אינו מגיב●
PRE-SAFE® PLUS מערכת התרעה וסיוע בהפחתת נזק כתוצאה מתאונות חזית-אחור בחלקו האחורי של הרכב●

PRE-SAFE® Sound מערכת לסיוע בהפחתת נזקי שמיעה כתוצאה מתאונה●
●זיהוי תנועה חוצה מאחור עם פונקציית בלימה בעת זיהוי תנועה חוצה

PRE-SAFE® Impulse side מערכת להרחקת הנהג או הנוסע מפגיעה בתאונת צד□
אבזור אופציונלי בתוספת תשלום: 

○מערכת בלמים קרמיים 
○קאליפרים בצבע אדום 

○חגורות בטיחות בצבע אדום )אופציונלי רק בריפודים נבחרים(
Rose Gold מפתח בגימור○

AMG Night Package○
 Nappa מעור AMG מושבי○

חבילת מסכים מתקדמת הכוללת:
○מערכת תצוגה עילית משולבת מציאות רבודה

○לוח מחוונים דיגיטלי בגודל "12.3 עם מצבי תצוגה משתנים
○מסך מגע מרכזי בטכנולוגיית OLED בגודל "17.7 בעל משוב למגע

○מסך נוסע בטכנולוגיית OLED בגודל "12.3 בעל משוב למגע
Zero Layer תצוגת לוח מחוונים, תצוגת מולטימדיה ותצוגת נוסע קדמי תחת משטח זכוכית אחיד עם פונקציית - MBUX Hyperscreen○



רמת האבזור הבטיחותי תיאור דגם קוד דגם
7 EQE 43 4Matic AMG N/A

EQE 43 4MATIC AMG

www.mercedes-benz.co.il | *9996 לתיאום פגישה ונהיגת מבחן

● המידע והנתונים המופיעים בעלון זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור 
הלועזי לדפוס ● ייתכנו הבדלים בין התיאור, התמונות והנתונים המובאים בעלון זה לבין הדגמים המשווקים על ידי חברתנו, הן 
מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים ● כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים 
הנעשים מזמן לזמן. האביזרים ו/או המערכות המפורטים בעלון זה מצויים בחלק מהדגמים ● אין בפרסום המובא בעלון זה כדי 
לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים 
לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עידכון העלון ● המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם 
הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח ● התמונות בעלון הינן להמחשה בלבד ● האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו )06.2022( 
עפ"י נתוני יצרן ט.ל.ח ● העלון כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת ● נתוני טווח הנסיעה וצריכת החשמל הם על פי נתוני היצרן לפי 
בדיקות מעבדה. טווח הנסיעה וצריכת החשמל בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה 
ומקיבולת ובלאי הסוללה, ויכולים אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה ● בשל המשך התפשטות נגיף הקורונה בעולם
והמשבר העולמי שנוצר, קיימים חוסרים משמעותיים ברכיבים אלקטרוניים הדרושים לרכבים בשוק הרכב העולמי ולכן על אף הרשום

בעלון זה, חלק מהאביזרים ו/או המערכות עלולים שלא להיות מסופקים על ידי היצרן ויהיו חסרים ברכב.

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה 0 1 2 3 4 5 6 87

EU 2017/1151 נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן* 
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזעריזיהום מירבי 1 2 3 4 7 10 135 8 11 146 9 12 15

נתוני צריכת חשמל*
דרגת  זיהום אווירטווח נסיעה חשמלית )ק"מ(צריכת חשמל )וואט שעה/ק"מ(דגם

EQE 43 4Matic AMG197-2254701

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם 
:EQE 43 4Matic AMG

מקרא:
● מערכת מותקנת בדגם הרכב

● מערכת אופציונאלית להתקנה
X מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

8 כריות אוויר
●  מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב

●  מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
● בקרת שיוט אדפטיבית

● מערכת זיהוי הולכי רגל
●  מערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים

● מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

● מצלמות רוורס
● חיישני חגירת חגורות

●  שליטה אוטומטית באורות גבוהים
X  מערכת לזיהוי תמרורי מהירות

●  בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
●  התרעה במצב של עייפות או הסחת דעת

X מערכת למניעת שכחת ילד ברכב


