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De beschrijvingen en informatie in deze persmap zijn van toepassing op het internationale modellengamma 
van Mercedes-EQ. De details kunnen per land verschillen. Meer informatie over de aangeboden modellen, 
inclusief de WLTP-cijfers, is per land te vinden op www.mercedes-benz.com 
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De belangrijkste informatie 
 
De nieuwe EQS SUV1: samenvatting 
 
Met de luxe limousine EQS en de sportieve businesslimousine EQE is Mercedes-Benz ook in de hogere 
segmenten een nieuw, volledig elektrisch tijdperk ingegaan. Op korte termijn volgt de EQS SUV, de derde 
modelserie die is gebaseerd op het platform dat speciaal is ontwikkeld voor elektrovoertuigen. De SUV heeft 
een avant-gardistisch en luxueus interieur dat veel ruimte, comfort en connectiviteit biedt aan maximaal 
zeven passagiers. Dankzij de krachtige elektromotoren, de responsieve vierwielaandrijving 4MATIC en het 
intelligente rijprogramma ‘Offroad’ kan de EQS SUV ook met gemak licht terrein aan. 
 
De nieuwe EQS SUV deelt zijn lange wielbasis (3.210 mm) met de EQS Limousine, maar is ruim 20 cm hoger. 
De afmetingen in detail: 5.125/1.959/1.718 mm (lengte/breedte2/hoogte3). De royale SUV-afmetingen en de 
voordelen van het purpose-design dat is afgestemd op het elektroplatform, resulteren in een zeer ruim 
interieur. De tweede zitrij is standaard elektrisch verstelbaar. In de bagageruimte passen maximaal vier 
golftassen. Optioneel zijn een derde zitrij met twee extra afzonderlijke stoelen en veel comfortuitrustingen 
voor alle passagiers leverbaar. 
 
De EQS Limousine is de huidige aerodynamica-wereldkampioen voor productievoertuigen4. Het purpose-
design met gladde voertuigbodem en grotendeels gesloten grille was een perfecte basis voor de 
aerodynamische maatregelen van de EQS SUV. De optimalisering van SUV-typische stromingsdetails heeft 
geresulteerd in een tot nu toe unieke combinatie van ruimte en aerodynamische efficiëntie. 
 
De EQS SUV is standaard voorzien van een elektrische aandrijfeenheid (eATS) op de achteras, en de varianten 
met 4MATIC hebben ook een eATS op de vooras. Bij de 4MATIC-modellen zorgt de Torque Shift-functie voor 
een intelligente, traploze verdeling van het aandrijfkoppel tussen de achterste en voorste elektromotor, om zo 
de hoogste efficiëntie te bereiken. De elektromotoren op de voor- en achteras zijn permanent 
synchroonmotoren (PSM). De voordelen van dit ontwerp zijn onder meer een hoge vermogensdichtheid, een 
hoog rendement en een hoge vermogensbestendigheid. 
 
De EQS Limousine was het eerste model van Mercedes-Benz waarbij via over-the-air updates (OTA) volledig 
nieuwe functies kunnen worden geactiveerd. Met de EQS SUV wordt dit aanbod aanzienlijk uitgebreid. Zo kan 
bijvoorbeeld de aanhangwagenassistent of MBUX (Mercedes-Benz User Experience) augmented reality voor 
navigatie ook na aanschaf van het voertuig worden geactiveerd. 
 
Met de EQS SUV zet Mercedes-Benz een grote stap richting emissievrije mobiliteit, op weg naar het realiseren 
van Ambition 2039. Het model wordt volledig CO2-neutraal geproduceerd. De EQS SUV maakt een echte 
oplossing voor emissievrije mobiliteit mogelijk met intelligent behoud van hulpbronnen en verantwoorde 
circulaire economie. 
 
Het onderstel van de nieuwe EQS SUV heeft een vooras met vier draagarmen en een onafhankelijke multilink 
achteras. De luchtvering AIRMATIC met verstelbare demping (ADS+) behoort eveneens tot de 
standaarduitrusting. Het voertuigniveau kan hiermee enkele centimeters worden verhoogd. Naast de 
DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s ‘ECO’, ‘Comfort’, ‘Sport’ en ‘Individual’ beschikken de 4MATIC-modellen 

                                                        
1 Gegevens over het stroomverbruik en de actieradius zijn voorlopig en zijn vrijwillig intern vastgesteld volgens de certificeringsmethode ‘WLTP-
testprocedure’. Er zijn tot op heden geen bevestigde cijfers van een officieel erkende testorganisatie. Afwijkingen van de definitieve gegevens zijn 
mogelijk.  
2 Zonder buitenspiegels. 
3 Gegevens voor de vijfzits-variant. 
4 De EQS 450+ (WLTP: stroomverbruik gecombineerd: 19,8-15,7 kWh/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 0 g/km) behaalt de beste Cw-waarde ooit van 
0,20, met de 19″ AMG-velg/bandcombinatie en AMG Line exterieur in het rijprogramma ‘Sport’. Het WLTP-stroomverbruik is bepaald op basis van 
Verordening (EU) nr. 2017/1151. 
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ook over ‘Offroad’, een speciaal rijprogramma voor offroad rijden. Een achterasbesturing met een stuurhoek 
tot 4,5° is eveneens standaard. Het systeem biedt veel wendbaarheid in de stad en dynamiek buiten de stad. 
Via een OTA-update is optioneel een variant met een stuurhoek tot 10° leverbaar. 
 
Mercedes-Benz volgt ongeacht het platform altijd dezelfde principes van integrale veiligheid, in het bijzonder 
op het gebied van ongevalveiligheid. Net als alle andere Mercedes-Benz modellen heeft de EQS SUV daarom 
een extra stijve passagierskooi, speciale vervormingszones en moderne veiligheidssystemen. De Europese 
versie van de EQS SUV is het eerste model van Mercedes-Benz dat kan detecteren of de achterbank 
daadwerkelijk bezet is. Als een achterpassagier geen gordel draagt, krijgt de bestuurder een specifieke 
waarschuwing. Een andere nieuwe functie van Mercedes-Benz is de zogeheten inzittendenherinnering. Dit 
systeem kan aangeven of kinderen achterin het voertuig mogelijk over het hoofd worden gezien. In de 
modellen voor Europa, Australië en Nieuw-Zeeland is deze functie standaard aan boord. 
 
Mercedes me Charge5 is een van de grootste laadnetwerken ter wereld: het omvat momenteel meer dan 
700.000 AC- en DC-laadpunten, waarvan ongeveer 300.000 in Europa. Sinds 2021 zorgt Mercedes-Benz in 
Europa voor een compensatie met groene stroom wanneer klanten Mercedes me Charge gebruiken om hun 
voertuig te laden. Hoogwaardige certificaten van oorsprong zorgen ervoor dat er via Mercedes me Charge 
evenveel groene stroom uit hernieuwbare energiebronnen wordt teruggeleverd aan het net als er wordt 
afgenomen. De nieuwe functie van Mercedes me Charge, genaamd Plug & Charge, maakt het laden van de 
EQS SUV bij openbare laadstations die Plug & Charge ondersteunen extra gemakkelijk. 
 
Navigatie met Electric Intelligence plant de snelste en handigste route, inclusief laadstops, op basis van tal 
van factoren en reageert dynamisch op bijvoorbeeld files of een verandering in rijstijl. Dit omvat een 
visualisatie in het infotainmentsysteem MBUX waarbij wordt aangegeven of de laadtoestand van de accu 
voldoende is om zonder laden terug te keren naar het startpunt. Bij de routeberekening krijgen laadpunten 
langs de route die handmatig zijn toegevoegd voorrang. Indien gewenst kunnen voorgestelde laadpunten 
worden uitgesloten. Ook de geschatte laadkosten per laadstop kunnen worden berekend. 
 
Met ENERGIZING AIR CONTROL plus heeft Mercedes-Benz op holistische wijze nagedacht over de 
luchtkwaliteit in de EQS SUV. Het systeem is gebaseerd op filtratie, sensoren, weergaveconcept en 
luchtconditionering. Het HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air) heeft een zeer hoog filtratieniveau om 
fijne deeltjes, microdeeltjes, pollen en andere stoffen die met de buitenlucht binnenkomen, op te vangen. 
 
MBUX past zich met intelligente software volledig aan zijn gebruikers aan en geeft hen gepersonaliseerde 
suggesties voor tal van infotainment-, comfort- en voertuigfuncties. Met de zogeheten zero layer worden de 
belangrijkste toepassingen altijd op het hoogste niveau binnen het gezichtsveld aangeboden, afhankelijk van 
de situatie en context. 
 
Dé highlight van het interieur is het MBUX Hyperscreen (optie). Dit zeer grote, gebogen scherm loopt bijna van 
A-stijl tot A-stijl en bevat drie individuele schermen die onder één glazen afdekking visueel in elkaar 
overvloeien. Het 12,3 inch oled- voorpassagiersdisplay heeft een eigen weergave en bediening. In Europa en 
in een groeiend aantal landen kan de voorpassagier ook dynamische content bekijken tijdens het rijden. Dit 
dankzij de intelligente technologie die, als een camera detecteert dat de bestuurder naar het 
voorpassagiersdisplay kijkt, automatisch de dynamische content dimt. 
 
Het Dolby Atmos sound system® tilt de audio-ervaring in de EQS SUV naar een nieuw niveau. Individuele 
instrumenten of stemmen in de studiomix kunnen rondom het luistergebied worden geplaatst. Hierdoor wordt 
                                                        
5 Om gebruik te kunnen maken van de Mercedes me connect-service Mercedes me Charge is een afzonderlijk laadcontract met een geselecteerde externe 
provider vereist voor de betaling van de kosten en de facturatie. Voor het gebruik van de Mercedes me connect-services zijn een persoonlijk Mercedes 
me-ID, inclusief een akkoord voor de gebruiksvoorwaarden voor de Mercedes me connect-services vereist. 
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een nieuw soort geluidsanimatie mogelijk, want terwijl conventionele stereosystemen meestal een links-
rechts dynamiek hebben, kan Dolby Atmos® het hele gebied gebruiken en een 360°-ervaring creëren. 
 
 

Belangrijke technische gegevens1 
 

  EQS 450+ EQS 450 4MATIC EQS 580 4MATIC 
Aandrijflijn  Achterwiel Vierwiel Vierwiel 
Elektromotor(en): Type Permanent aangedreven synchroonmotor(en) (PSM) 

Max. vermogen kW 265 265 400 
Max. koppel Nm 568 800 858 
Voltage Volt 396 396 396 
Laadsysteem (standaard/optie) kW 11/22 (VS: 9,6) 
AC-laadtijd, 3-fase (11/22 kW) uren 5/10 (VS: 11,5) 
DC-laadcapaciteit, maximaal kW 200 
DC-laadtijd bij snellaadstation2 min 31 
DC-laden: max. actieradius na 15 
min.3 (WLTP) 

km 250 
(voorlopig) 

n.n.b. n.n.b. 

Voertuig 
Lengte/breedte/hoogte mm 5.125/1.959/1.718 
Lengte/breedte/hoogte (VS) mm 5.125/1.959/1.718 
Wielbasis mm 3.210 
Draaicirkel (achterasbesturing 
4,5°/10°)  

m 1,9/11.0 

Bagageruimte, VDA (vijf-/zevenzitter) l 645-2.100/565-2.020 
Stroomverbruik en actieradius 
Stroomverbruik (WLTP) kWh/100 

km 
23,0-18,6 
(voorlopig) 

24,0-20,0 
(voorlopig) 

24,0-20,0 
(voorlopig) 

CO2-emissie gecombineerd (WLTP) g/km 0 0 0 
Actieradius (WLTP) km 536-660 

(voorlopig) 
507-613 

(voorlopig) 
507-613 

(voorlopig) 
 
 
1 Gegevens over het stroomverbruik en de actieradius zijn voorlopig en zijn vrijwillig intern vastgesteld volgens de certificeringsmethode ‘WLTP-
testprocedure’. Er zijn tot op heden geen bevestigde cijfers van een officieel erkende testorganisatie. Afwijkingen van de definitieve gegevens zijn 
mogelijk.  
2 De laadtijden gelden bij 10-80% lading bij een DC-snellaadstation van categorie ‘K’ of ‘L’ volgens EN17186 met 500 A laadstroom. 
3 Bij DC-snellaadstations met 500 ampère, op basis van WLTP-actieradius. 
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”SUV-luxe opnieuw gedefinieerd” 
 
De nieuwe EQS SUV in quotes van de Mercedes-Benz directie 
 
“De EQS SUV is het derde voertuig op ons nieuwe volledig elektrische platform. Hij heeft alles wat onze 
klanten waarderen aan de EQS - en combineert dat met de sterke punten en veelzijdigheid van een SUV die 
plaats biedt aan maximaal zeven personen. Met de EQS SUV volgen we consequent de strategie om onze 
voertuigen duurzamer en digitaler te maken - met als doel de meest gewilde elektroauto’s ter wereld te 
bouwen. 
Ola Källenius, voorzitter van de raad van bestuur van Mercedes-Benz Group AG 

“Om het leidende luxemerk te blijven in een puur elektrische toekomst, versnelt Mercedes-Benz de 
introductie van zijn EQ-modellen. Dit jaar zal ons portfolio negen volledig elektrische Mercedes-EQ modellen 
over de hele wereld omvatten, en we hebben andere fascinerende producten in de pijplijn.” 
Markus Schäfer, lid van de raad van bestuur van Mercedes-Benz Group AG, Chief Technology Officer, 
verantwoordelijk voor Ontwikkeling en Inkoop 

“Gezinnen, avonturiers, techfans of muziekliefhebbers – wanneer de EQS SUV in de tweede helft van 2022 op 
de markt komt, zal hij aan de wensen van veel klanten voldoen. De doelgroepen zijn divers, maar delen een 
actieve levensstijl. Bovendien ziet de EQS SUV er gewoon goed uit. Daarom zijn we van mening dat de EQS 
SUV luxe en technologie zal bevorderen voor onze klanten in dit belangrijke segment. En zo belichaamt hij de 
pioniersgeest van Mercedes-Benz.” 
Britta Seeger, lid van de raad van bestuur van Mercedes-Benz Group AG, verantwoordelijk voor Sales 

“Het wereldwijde productienetwerk van Mercedes-Benz is digitaal, duurzaam, efficiënt en flexibel. De 
Tuscaloosa-fabriek met zijn hooggekwalificeerde en gemotiveerde Amerikaanse medewerkers zal een 
beslissende factor zijn voor het verdere succes van Mercedes-Benz; en we zijn er trots op dat onze nieuwe 
elektrische SUV's ook in Alabama zullen worden gebouwd voor de wereldwijde markten.” 
Jörg Burzer, lid van de raad van bestuur van Mercedes-Benz AG, verantwoordelijk voor Productie en Supply 
Chain Management 

“Met onze EQS SUV presenteren we onze eerste volledig elektrische SUV op basis van de nieuwe architectuur. 
Het futuristische design bestaat uit een emotionele integratie van vlakken en vormen, en de naadloze 
overgangen weerspiegelen de stijl van ons merk. Hiermee creëren we een aerodynamische en moderne 
uitstraling. Samen met de innovatieve, progressieve8 SUV-proporties herdefiniëren we de SUV-luxe van de 
toekomst volledig.” 
Gorden Wagener, Chief Design Officer Mercedes-Benz AG 
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Interessante feiten en cijfers 
 
De nieuwe EQS SUV in één oog opslag 
 
Afhankelijk van de uitrusting en configuratie is een WLTP-actieradius van meer dan 660 km6 mogelijk. 
 
Het koppel dat door de respectievelijke eATS (elektrische aandrijfeenheid) naar de wielen wordt gestuurd, 
wordt 10.000 keer per minuut gecontroleerd en indien nodig aangepast. Dit maakt bij de 4MATIC-
modellen een veel snellere reactie mogelijk in vergelijking met voertuigen met een mechanische 
vierwielaandrijving. 
 
De EQS SUV heeft standaard een achterasbesturing met een stuurhoek tot 4,5°, die optioneel is te vergroten 
tot zelfs 10°, waarbij de draaicirkel verder wordt verkleind, van 11,9 naar 11,0 meter. 
 
De elektromotor op de achteras heeft 2 wikkelingen met elk 3 fasen. Dit 6-fasen ontwerp maakt deze 
permanent bekrachtigde synchroonmotor (PSM) bijzonder krachtig. Het piekvermogen is 265 kW. 
 
DIGITAL LIGHT (optie) heeft in elke koplamp een lichtmodule met drie extreem heldere leds waarvan het licht 
wordt gebroken en gericht met behulp van 1,3 miljoen microspiegels. De resolutie bedraagt daarmee 
meer dan 2,6 miljoen pixels per voertuig. 
 
Mercedes me Charge bevat een van de meest dichte laadnetwerken, met meer dan 700.000 
laadpunten, waarvan circa 300.000 in Europa. 
 
Bij het MBUX Hyperscreen (optie) vloeien meerdere displays naadloos in elkaar over tot een indrukwekkende 
gebogen schermband van ruim 141 cm breed. Het door de inzittenden waargenomen schermgebied 
bedraagt 2.432,11 cm2. 
 
De grote glazen afdekking van het MBUX Hyperscreen is in een vormproces driedimensionaal gebogen bij 
temperaturen van circa 650 °C. Dit proces zorgt voor een vervormingsvrij zicht op het display over de 
gehele breedte van het voertuig, ongeacht de radius van de glazen afdekking. 
 
De EQS SUV bevat een lithium-ion-accu met maximaal 12 celmodules. Met accu’s van deze generatie is een 
grote stap gezet op het gebied van verduurzaming van de celchemie. Het geoptimaliseerde actieve materiaal 
bestaat uit nikkel, kobalt en mangaan in een verhouding van 8:1:1. 
 
Het optionele rijgeluid van de EQS SUV is interactief en reageert op 10 verschillende parameters zoals de 
stand van het gaspedaal, de snelheid of de energieterugwinning. 
 
No.6 MOOD mimosa is de naam van de geur die speciaal is samengesteld voor de EQS SUV, gebaseerd 
op het aroma van donkere chocolade. Het draagt het nummer 6 omdat de eerste elektrovoertuigen in 1906 
aan het modellengamma werden toegevoegd, onder de noemer ‘Mercédès Electrique’. No.6 MOOD mimosa is 
een aardse geur met een vleugje sensualiteit. 
 
Om bij de belangrijkste toepassingen van MBUX te komen, dient de gebruiker door 0 menuniveaus te 
scrollen. Vandaar de term zero layer. 
 

                                                        
6 De voorlopige actieradius voor de EQS 450+ is 536-660 km (WLTP: stroomverbruik gecombineerd: 23,0-18,6 kWh/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 0 
g/km). Gegevens over het stroomverbruik en de actieradius zijn voorlopig en zijn vrijwillig intern vastgesteld volgens de certificeringsmethode ‘WLTP-
testprocedure’. Er zijn tot op heden geen bevestigde cijfers van een officieel erkende testorganisatie. Afwijkingen van de definitieve gegevens zijn 
mogelijk. 
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Het head-up display is als optie leverbaar in twee formaten. Het head-up display met augmented reality toont 
relevante informatie en acties 3D in de werkelijke rijsituatie en omgeving. Het weergavegebied heeft een 
diagonaal van 77 inch. Een virtueel kleurenbeeld lijkt op een afstand van circa 10 meter in het 
gezichtsveld te zweven. 
 
Het HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air), onderdeel van het optionele ENERGIZING AIR CONTROL plus, 
heeft een volume van 9,82 dm3 en reinigt de binnenkomende buitenlucht met een zeer hoog filtratieniveau. 
Tot 99,75 % van de deeltjes wordt afgescheiden. Er wordt zo’n 600 gram actieve kool gebruikt om 
geurtjes te neutraliseren. Het adsorptieoppervlak komt overeen met circa 150 voetbalvelden. 
 
Voor haptische feedback tijdens het gebruik bevinden zich in totaal 12 actuatoren onder de touchscreen-
oppervlakken van het MBUX Hyperscreen. Als een vinger daar bepaalde plekken aanraakt, veroorzaken ze een 
voelbare trilling in de glasplaat. 
 
1 coating op de glazen afdekking vereenvoudigt het reinigen van het MBUX Hyperscreen. Het gebogen glas 
zelf bestaat uit bijzonder krasvast aluminiumsilicaat. 
 
8 CPU-processoren, 24 GB RAM en 46,4 GB RAM-geheugenbandbreedte per seconde zijn 
enkele van de technische specificaties van MBUX. 
 
Voor (snel)laden met gelijkstroom is een DC-snellaadsysteem met een laadvermogen tot 200 kW aan 
boord. Elektriciteit kan in 15 minuten worden geladen voor een actieradius tot 250 km7 op basis van WLTP. 
 
De helderheid van het MBUX Hyperscreen wordt, met behulp van de meetgegevens van 1 
multifunctionele camera én 1 lichtsensor, automatisch aan de omgevingsomstandigheden 
aangepast. 
 
Het weergavegebied voor de voorpassagier op het MBUX Hyperscreen kan met maximaal 7 profielen 
worden geïndividualiseerd. 
 
“Hey Mercedes” ondersteunt 27 talen met Natural Language Understanding (NLU). 
 

  

                                                        
7 Voorlopige waarde voor de EQS 450+ (WLTP: stroomverbruik gecombineerd: 23,0-18,6 kWh/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 0 g/km). Gegevens 
over het stroomverbruik en de actieradius zijn voorlopig en zijn vrijwillig intern vastgesteld volgens de certificeringsmethode ‘WLTP-testprocedure’. Er zijn 
tot op heden geen bevestigde cijfers van een officieel erkende testorganisatie. Afwijkingen van de definitieve gegevens zijn mogelijk. 
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Volop ruimte en comfort voor maximaal zeven inzittenden 
 
De nieuwe EQS SUV: de interieurafmetingen en de variabiliteit 
 
De nieuwe EQS SUV deelt zijn lange wielbasis (3.210 mm) met de EQS Limousine, maar is ruim 20 cm hoger. 
De royale SUV-afmetingen en de voordelen van het purpose-design, dat is gebaseerd op het elektroplatform, 
resulteren in een zeer ruim interieur. Optioneel zijn een derde zitrij met twee extra afzonderlijke stoelen en 
veel comfortuitrustingen voor alle passagiers leverbaar. 
 
De ruimte die de EQS SUV biedt (lengte/breedte8/hoogte9: 5.125/1.959/1.718 mm) is royaal. De hoofdruimte 
op de eerste zitrij met schuifdak is 1.035 mm, op de tweede zitrij 1.030 en op de derde 900 mm. Ook de 
schouder- en elleboogruimte op de eerste en volgende zitrijen zijn bovengemiddeld groot. 
 
De tweede zitrij kan standaard tot 130 mm elektrisch in lengterichting worden versteld. Daardoor is de 
beschikbare knieruimte op de tweede zitrij tussen de 830 en 960 mm - een zeer comfortabel niveau. De 
rugleuningen van de tweede zitrij zijn elektrisch verstelbaar: 14° naar voren en 4° naar achteren. De 
betreffende schakelaars bevinden zich in de portieren rechts en links. 
 
Omdat de tweede zitrij standaard elektrisch verstelbaar is, kan de bagageruimte traploos worden uitgebreid 
van 645 liter (voor maximale beenruimte) tot wel 880 liter. Dit betekent dat zelfs met vijf inzittenden tot 24 
kratten mineraalwater of vier golftassen kunnen worden vervoerd. Met neergeklapte tweede zitrij biedt de 
bagageruimte een royaal volume tot 2.100 liter. Met optionele derde zitrij is er nog steeds een royale 
bagageruimte beschikbaar: tot 800 liter achter de tweede zitrij en 2.020 liter wanneer deze individuele stoelen 
zijn neergeklapt. Als alle zeven stoelen worden gebruikt, blijft er achter de derde zitrij een volume over van 
195 liter. 
 
De achterbankleuning kan worden gedeeld en neergeklapt in een verhouding van 40:20:40. De afzonderlijke 
delen kunnen ook elektrisch worden versteld. In de zogeheten cargostand, die is te activeren met schakelaars 
in het interieur, staan ze meer rechtop waardoor grotere voorwerpen makkelijker kunnen worden vervoerd. De 
hoogte onder de geopende achterklep is 1.978 mm. Zelfs lange mensen hebben voldoende hoofdruimte bij 
het in- en uitladen van spullen. 
 
De EQS SUV is optioneel uit te rusten met een derde zitrij met twee extra afzonderlijke stoelen, die 
mechanisch uit de laadvloer kunnen klappen. Met de stoelen neergeklapt, is de laadvloer vlak. In combinatie 
met de derde zitrij is een EASY ENTRY-functie op de tweede zitrij standaard inbegrepen. Om de toegang naar 
achteren te vergemakkelijken kan de rugleuning van de tweede zitrij tot buiten het gebruikelijke verstelbereik 
naar voren schuiven (maximaal 290 mm). 
 
De mogelijkheden van alle drie zitrijen in detail: 
 

 Instellingsmogelijkheden Comforteigenschappen 

Bestuurders- en 
voorpassagiersstoel 

 Volledig elektrisch verstelbaar met 
memoryfunctie (standaard) 

 Sfeerverlichting aan de stoelen, 
inclusief contourverlichting 
(standaard) 

 Viervoudig verstelbare lendensteun 
(standaard) 

 Stoelverwarming (standaard) 
 Comforthoofdsteunen (standaard) 

                                                        
8 Zonder buitenspiegels. 
9 Gegevens voor de vijfzits-variant. 
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 Stoelventilatie/-verwarming (optie) 
 Multicontourstoelen met 

massagefunctie (optie) 

Tweede zitrij 
(standaard) 

 Achterbankleuning in de 
verhouding 40:20:40 gedeeld en 
neerklapbaar 

 Rugleuninghoek traploos elektrisch 
verstelbaar 

 Zitrij in lengterichting 130 mm 
elektrisch verstelbaar, zitting 
40:20:40 gedeeld 

 Comforthoofdsteunen (standaard) 
 Comfortpakket achter met 

premium armsteun achter (optie) 
 Stoelverwarming (optie) 
 i-Size kinderzitbevestiging 

(landafhankelijk) 

Derde zitrij  
(optie) 

 Twee inklapbare, individuele 
stoelen met opklapbare 
hoofdsteunen 

 EASY ENTRY-functie op de tweede 
zitrij 

 Stoelverwarming (optie) 
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Dynamische proporties, innovatieve esthetiek en sensuele puurheid 
 
De nieuwe EQS SUV: het exterieurdesign 
 
De EQS SUV is de eerste volledig elektrische premium SUV van Mercedes-EQ. Het innovatieve en holistische 
design is gebaseerd op een nieuwe voertuigarchitectuur. Het verschilt op het eerste gezicht van voertuigen 
met verbrandingsmotor: het unieke purpose-design combineert de hoogste eisen aan functie en 
aerodynamica met innovatieve esthetiek. Sensuele puurheid wordt weerspiegeld in royale oppervlakken, 
gereduceerde voegen en naadloze overgangen (seamless-design). Ook als zevenzitter maakt de EQS SUV 
indruk met zijn dynamische proporties. 
 
Het front is vormgegeven als een Black Panel-eenheid waarin de koplampen in de diepzwarte grille (Black 
Panel) zijn verbonden door een lichtband. Waar bij de EQS Limousine drie lightdots de opvallende 
dagrijverlichting vormen, zijn het bij de EQS SUV drie kleine driehoekjes. Een ander bijzonder kenmerk is het 
gestructureerde oppervlak van de van achteren verlichte lichtmodules: een 3D zeshoekig patroon in 
combinatie met de dagrijverlichting zorgt voor extra herkenning. High-performance led-koplampen zijn 
standaard, DIGITAL LIGHT met lichtband is als optie leverbaar. 
 
In combinatie met AMG Line Exterieur kan de exclusieve look van de Black Panel-grille met geïntegreerde 
Mercedes-ster ook worden uitgevoerd met een 3D sterpatroon (Mercedes-Benz pattern). Dit verwijst naar de 
originele ster van Daimler-Motoren-Gesellschaft, die in 1911 als handelsmerk werd geregistreerd. Naast de 
unieke look heeft het Black Panel ook een functie – de integratie en bescherming van de verschillende 
sensoren van de rijassistentiesystemen zoals camera’s en radars. Het seamless-design komt vooral tot uiting 
in het front met gereduceerde voegen en een overlappende motorkap. De motorkap onderstreept met zijn 
powerdomes het dynamische karakter van de EQS SUV. 
 
Markante belijning 
Het dynamische silhouet definieert niet alleen het zijaanzicht van de EQS SUV, maar demonstreert ook zijn 
aerodynamische efficiëntie van veraf. Dat begint bij het ronde front, vloeit dynamisch via de sterk hellende A-
stijl en de dakcontour door naar de achterspoiler. Deze is altijd zwart, wat de visuele hoogte van het voertuig 
en profil vermindert. De C-stijl is ver naar achteren verplaatst en communiceert het ruime interieur. Het 
zijruitoppervlak wordt royaal omlijst door een 3D chroomlijst. De grote velgen, met afmetingen van 20 tot 22 
inch, geven de EQS SUV, samen met een gespierde schouderpartij, een sportief, robuust karakter. Exclusief 
voor dit model zijn twee 22 inch hoogglanzend zwarte en glansgedraaide velgen: vijf-dubbelspaaks 
lichtmetalen velgen en multispaaks lichtmetalen AMG-velgen. De meeste velgen zijn tot in detail 
aerodynamisch geoptimaliseerd en dragen bij aan de algehele efficiëntie van het voertuig. 
 
De buitenspiegels zijn om aerodynamische en aero-akoestische redenen op de borstwering van het voertuig 
geplaatst. De SUV-typische wielkastcladdings zijn zwart, net als de dorpelverbreders die op deze wijze het 
optische volume van het voertuig reduceren. Optioneel is een treeplank leverbaar, die ook aerodynamische 
voordelen biedt en dus een positief effect heeft op de elektrische actieradius. Wanneer de EQS SUV niet met 
deze optie is uitgerust, wordt het onderste gedeelte gevormd door een 3D chromen sierlijst. 
 
Verzonken portiergrepen zijn standaard, een panoramaschuifdak is als optie leverbaar. Het bestaat uit twee 
modules die samen een zeer groot glasoppervlak vormen en zo voor veel transparantie en licht in het interieur 
zorgen. 
 
De serviceklep voor de ruitenwisservloeistof is geïntegreerd in het linker spatscherm. De motorkap hoeft dan 
ook alleen te worden geopend door de werkplaats voor onderhoudswerkzaamheden, zoals het vervangen van 
het interieurfilter. 
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Led-lichtband pen in 3D-helixdesign 
Dé highlight aan de achterzijde is het binnenwerk van de led-achterlichten: de elementen van de achterlichten 
hebben de vorm van een gebogen 3D-helix. In combinatie met de lichtband resulteert dit in een 
onmiskenbare lichtsignatuur voor Mercedes-EQ. 
 
De achterklep loopt vloeiend over in de achterbumper. De kleur van de zwarte wielkastbekleding loopt door in 
het onderste gedeelte van de achterbumper. Daaronder bevindt zich een hoogwaardig chroomelement in 
diffusorlook en een aerodynamisch geoptimaliseerde spoiler. 
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Rijplezier en grote actieradius 
 
De nieuwe EQS SUV: de elektrische aandrijving 
 
Met een actieradius van ruim 660 km (WLTP10) en een vermogen tot 400 kW voldoet de EQS SUV ook qua 
aandrijving aan de strenge eisen van een luxe SUV. Alle varianten hebben een elektrische aandrijfeenheid 
(eATS) op de achteras, de 4MATIC-modellen hebben ook een eATS op de vooras. Bij de 4MATIC-modellen 
zorgt de Torque Shift-functie voor een intelligente, traploze verdeling van het aandrijfkoppel tussen de 
achterste en de voorste elektromotor. 
 
Het modulaire aandrijfconcept maakt een breed scala aan maximale totale aandrijfvermogens mogelijk, van 
265 tot 400 kW. Afhankelijk van de uitrusting en configuratie van de EQS SUV is een WLTP-actieradius van 
meer dan 660 km10 mogelijk. 
 
De elektromotoren op de voor- en achteras zijn permanent bekrachtigde synchroonmotoren (PSM). Bij een 
PSM is de rotor van de AC-motor voorzien van permanente magneten en hoeft deze dus niet van stroom te 
worden voorzien. De magneten – en dus de rotor – volgen het roterende wisselstroomveld in de 
statorwikkelingen. In de EQS SUV gebruikt Mercedes-Benz een zogeheten pull-in-wikkeling voor een bijzonder 
sterk magneetveld. De motor wordt synchroon genoemd omdat de rotor met dezelfde snelheid draait als het 
magnetische veld van de stator. De frequentie wordt in de vermogenselektronica-omvormers aangepast aan 
de door de bestuurder gekozen snelheid. De voordelen van dit ontwerp zijn onder meer een hoge 
vermogensdichtheid, een hoog rendement en een hoge vermogensbestendigheid. De motor op de achteras is 
door zijn zesfase-ontwerp bijzonder krachtig - hij is voorzien van twee wikkelingen met elk drie fasen. 
 
Koeling: uitgekiend thermoconcept voor hoge belastbaarheid 
De aandrijflijn van de EQS SUV maakt het mogelijk om consistent hoge prestaties en meerdere acceleraties 
zonder vermogensverlies te leveren. Het systeem omvat een uitgekiend thermoconcept met enkele speciale 
kenmerken. Een zogeheten rotorkoelsysteem in de as van de rotor koelt deze van binnenuit. Andere 
koelelementen in het koelcircuit zijn vinnen op de stator, een naaldvormige pin-fin-structuur op de omvormer 
en een warmtewisselaar voor de transmissieolie. Dit zorgt bovendien voor meer efficiëntie tijdens koud rijden, 
omdat het bijdraagt aan de verwarming van de transmissieolie bij het starten van de rit en zo de wrijving in de 
transmissie vermindert. 
 
Intelligente energieterugwinning: one-pedal-rijden tot stilstand 
De EQS SUV biedt verschillende varianten van energieterugwinning door middel van recuperatie. De 
bestuurder kan de vertraging handmatig drietraps regelen via de schakelaars achter het stuurwiel: D+ (zeilen), 
D (standaard recuperatie), D- (uitgebreide recuperatie).  
 
Het systeem biedt ook een DAuto-modus met de ECO assistent die de mate van recuperatie kan aanpassen aan 
de situatie – waarbij hij werkt in de ‘zeil’modus of juist extra vertraagt om zo zuinig en comfortabel mogelijk te 
rijden. In het combi-instrument en, indien van toepassing, op het head-up display wordt weergegeven 
wanneer het raadzaam is om de voet van het gaspedaal te halen vanwege een naderende situatie. Als het 
verzoek door de bestuurder wordt opgevolgd, wordt het voertuig met de grootst mogelijke 
energieterugwinning afgeremd, zelfs tot stilstand als er bijvoorbeeld een voorligger is. De bestuurder hoeft 
hiervoor het rempedaal niet te bedienen – one-pedal-rijden. Hierbij kan een vertraging van maximaal 5 m/s² 
worden bereikt, waarvan 3 m/s² door recuperatie. 
 

                                                        
10 De voorlopige actieradius voor de EQS 450+ is 536-660 km (WLTP: stroomverbruik gecombineerd: 23,0-18,6 kWh/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 
0 g/km). Gegevens over het stroomverbruik en de actieradius zijn voorlopig en zijn vrijwillig intern vastgesteld volgens de certificeringsmethode ‘WLTP-
testprocedure’. Er zijn tot op heden geen bevestigde cijfers van een officieel erkende testorganisatie. Afwijkingen van de definitieve gegevens zijn 
mogelijk.  
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4MATIC-modellen: traploze verdeling van het aandrijfkoppel 
De Torque Shift-functie van de 4MATIC-modellen zorgt, indien nodig, voor een traploze koppelverdeling 
tussen de twee elektromotoren, met als doel om de efficiëntie te optimaliseren. Afhankelijk van de 
omstandigheden en vereisten wordt de koppelverdeling op verschillende manieren geregeld: 
 

 Energie-efficiëntie: bij het rijden met constante snelheid bepaalt een optimalisatieproces per situatie de 
meest efficiënte vierwielaandrijving. De synchroonmotor met permanente magneet wordt hierbij onder 
bepaalde omstandigheden volledig uitgeschakeld, wat de belasting vermindert. 

 
 Recuperatievermogen: om te voorkomen dat bij afremmen met de grootst mogelijke energieterugwinning 

de grip van de wielen overbelast raakt, en daarmee de rijstabiliteit in gevaar komt, is een variabele 
koppelverdeling van groot belang. Het recuperatievermogen van de vierwielaangedreven modellen 
bedraagt maximaal 290 kW11. Een extra hoge energieterugwinning vergroot de actieradius.  

 
 Tractie/acceleratie: in deze modus verdeelt de software het aandrijfkoppel zo ideaal mogelijk over beide 

assen. Bij sportief bochtenwerk maakt het systeem een extra stabiel en neutraal rijgedrag mogelijk. 
 
 Sneeuw en ijs: voor maximale tractie en rijstabiliteit, ook op sneeuw en ijs, detecteert het systeem 

doorslippende wielen en past het de koppelverdeling dienovereenkomstig aan. Omdat beide motoren 
onafhankelijk van elkaar worden aangestuurd, kan er toch koppel aan de andere as worden geleverd, zelfs 
als de tractie op één as wegvalt. 

 
 Offroad: in het rijprogramma ‘Offroad’ is de verdeling van de vierwielaandrijving geoptimaliseerd voor 

onverharde wegen, hellingen en licht terrein. 
 
Uitgebreide tests: speciale testbanken bij Mercedes-Benz 
De EQS SUV heeft, op weg naar serieproductie, vele testkilometers afgelegd, onder meer in het Prüf- und 
Technologiezentrum (PTZ) in Immendingen. De systematische validatie van het gehele voertuig dient om de 
hoge kwaliteitsnormen te garanderen en is een van de uitgebreide stappen in het ontwikkelingsproces van 
elke modelserie van Mercedes-Benz. Het testprogramma omvatte zware wintertests in Scandinavië, 
onderstel- en aandrijflijntests op testterreinen, openbare wegen en op de hogesnelheidstestbaan in Nardò, 
evenals hittetests in Zuid-Europa en Zuid-Afrika. De EQS SUV is ook uitgebreid getest in China, Japan, Dubai 
en de VS. 
 
De EQS SUV heeft hetzelfde, veeleisende testprogramma doorlopen als elk ander model dat met trots een 
ster mag dragen. Daarnaast is er een aantal tests uitgevoerd specifiek voor elektrovoertuigen, waarbij 
belangrijke ontwikkelingsprioriteiten zoals actieradius, laden en efficiëntie aan bod kwamen. Uiteraard werd er 
ook speciale aandacht besteed aan de e-aandrijving en de accu. 
 
Het testprogramma bestond bovendien uit enkele miljoenen testkilometers op in totaal meer dan twee dozijn 
testbanken in Stuttgart-Untertürkheim en op de ontwikkelingslocatie in Nabern. Het testen vindt plaats op 
eATS-testbanken, waarbij de stroom van een speciale DC-bron – een zogeheten accusimulatie – komt, en op 
eDrive-systeem-testbanken: hier omvat de test ook de accu en de volledige laadcomponenten van het 
voertuig getest. Het route- en testbankprofiel werd aangepast ten opzichte van modellen met 
verbrandingsmotoren, bijvoorbeeld om rekening te houden met de koppelbelasting op de transmissies in 
beide richtingen – een speciaal belastinggeval dat wordt bepaald door het hoge recuperatievermogen. 
Daarnaast was er ook een speciale hitte-/koudetest van de vermogenselektronica. 
 
 

                                                        
11 Deze waarde verwijst naar het elektrische vermogen dat door recuperatie aan de accu wordt geleverd. Afwijkingen zijn mogelijk. 
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Krachtig, zeer efficiënt en intelligent 
 
De nieuwe EQS SUV: de accu 
 
De EQS SUV heeft een lithium-ion-accu met maximaal twaalf celmodules en pouch- of hardcase-cellen. 
Dankzij het vermogen van 107,8 kWh is er ruim voldoende energie voor een actieradius van meer dan 660 km 
volgens WLTP12. De innovatieve accumanagementsoftware, in eigen huis ontwikkeld, maakt over-the-air 
updates (OTA) mogelijk. Zo blijft het energiemanagement van de EQS SUV altijd up-to-date. 
 
De ontwikkeling van accu’s is een beslissende factor in de elektrificatiestrategie van Mercedes-Benz. De accu 
is immers het hart van een elektroauto en levert een beslissende bijdrage aan onder meer de actieradius en 
daarmee de rijeigenschappen. De EQS Limousine is het eerste elektrovoertuig dat is voorzien van een nieuwe 
generatie accu’s met een aanzienlijk hogere energiedichtheid. Deze nieuwe accu’s creëren maatstaven op het 
gebied van prestaties, efficiëntie en laadcapaciteit. 
 
Ook voldoen ze aan de hoge eisen van Mercedes-Benz op het gebied van veiligheid, kwaliteit en 
duurzaamheid. Mercedes-Benz verstrekt aan klanten een accucertificaat voor zijn hoogspanningsaccu's en 
daarmee een prestatiegarantie: een looptijd van 10 jaar of 250.000 km met een resterende capaciteit van 70 
procent. 
 
Uitgebreide expertise op accugebied  
Het team van experts van het accucompetencecenter van Mercedes-Benz heeft de hoogefficiënte accu’s 
volledig in eigen huis ontwikkeld. Ook de software voor de intelligente regeling is door Mercedes-Benz zelf 
ontwikkeld en geprogrammeerd. Het accusysteem van de EQS SUV is gebaseerd op een modulaire 
architectuur die ook wordt gebruikt in de EQS en EQE. 
 
De EQS SUV heeft een lithium-ion-accu met maximaal twaalf celmodules en pouch- of hardcase-cellen. Op 
het gebied van celchemie is met deze generatie accu’s een grote stap richting duurzaamheid gezet. Het 
geoptimaliseerde actieve materiaal bestaat uit nikkel, kobalt en mangaan in een verhouding van 8:1:1. 
Hierdoor is het kobaltgehalte teruggebracht tot minder dan 10 procent. De continue optimalisering van de 
recyclebaarheid maakt deel uit van de holistische strategie van Mercedes-Benz (zie voor details het aparte 
hoofdstuk over duurzaamheid). Het doel is om volledig te kunnen afzien van materialen als kobalt, door de 
toepassing van innovatieve post-lithium-ion-technologieën. 
 
Intelligente strategie voor efficiënter laden 
De accu is geïntegreerd in het intelligente thermomanagement van de EQS SUV. Als de navigatie met Electric 
Intelligence is geactiveerd, wordt de accu tijdens het rijden naar behoefte voorverwarmd of gekoeld om de 
optimale temperatuur te bereiken voor efficiënt laden bij het laadpunt. Het gewenste temperatuurbereik van 
de accu wordt bereikt met behulp van het koelcircuit en een daarin geïntegreerde PTC (Positive Temperature 
Coefficient) boosterverwarming. 
 
Complex beschermingsconcept voor veiligheid 
Mercedes-Benz AG hanteert zeer hoge veiligheidsnormen voor al zijn modellen. Dit betekent dat de interne 
veiligheidsnormen van Mercedes-Benz in veel gevallen de wettelijke vereisten overtreffen. Vooral de 
crashgerelateerde eisen zijn afgestemd op de ‘Real Life Safety’-veiligheidsfilosofie. Daarbij worden 
bevindingen uit intern ongevallenonderzoek verwerkt in de ontwikkelingsspecificaties. Naast de verificatie van 
het crashgedrag ondergaan alle modellen van Mercedes-Benz aanvullende onderdelentests op 
systeemniveau. 

                                                        
12 De voorlopige actieradius voor de EQS 450+ is 536-660 km (WLTP: stroomverbruik gecombineerd: 23,0-18,6 kWh/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 
0 g/km). Gegevens over het stroomverbruik en de actieradius zijn voorlopig en zijn vrijwillig intern vastgesteld volgens de certificeringsmethode ‘WLTP-
testprocedure’. Er zijn tot op heden geen bevestigde cijfers van een officieel erkende testorganisatie. Afwijkingen van de definitieve gegevens zijn 
mogelijk. 
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De accu bevindt zich in een crashbeschermd gebied in de voertuigbodem, ingebed in de carrosseriestructuur 
inclusief geëxtrudeerd aluminium profiel aan de zijkant. Bij extrusie wordt een verwarmd blok metaal door 
matrijzen geperst en omgezet in een doorlopend profiel, dat vervolgens op maat wordt gesneden. Op deze 
manier kunnen zeer complexe profielen worden geproduceerd die precies zijn afgestemd op de eisen. De 
behuizing met energieabsorberende structuren aan de voor- en zijkant en een stevige, dubbelwandige 
bodemplaat zorgen voor extra bescherming van de modules. De testcriteria omvatten onder meer het gedrag 
van de accu bij stootbelasting en bij het binnendringen van vreemde voorwerpen. Oververhitting en 
overlading werden ook gesimuleerd en getest. Bovendien is er een eigen, meertraps veiligheidssysteem voor 
het dagelijks gebruik. Dit omvat bijvoorbeeld temperatuur-, spannings- of isolatiebewaking als continu 
bewakend veiligheidssysteem. Als er een storing optreedt, wordt de accu uitgeschakeld. 
 
Productie: accusystemen uit Bibb County 
Op 15 maart 2022 opende Mercedes-Benz een ultramoderne accufabriek in Bibb County, niet ver van de 
Mercedes-Benz fabriek in Tuscaloosa (VS). De productie van de krachtige lithium-ion-accu’s voor de EQS SUV 
is klimaatneutraal. Op een circa 300 meter lange productielijn met meer dan zeventig werkstations worden de 
energieopslagunits geassembleerd tot een compleet systeem. De afzonderlijke componenten worden in een 
volledig gedigitaliseerd productieproces geassembleerd, inclusief maximaal twaalf celmodules en het 
zogeheten EE-compartiment voor de intelligente integratie van de vermogenselektronica. Mercedes-Benz 
creëert ongeveer 600 nieuwe banen in Bibb County. 
 
Voor de medewerkers van de fabriek in Bibb County worden nieuwe veiligheids- en opleidingsconcepten 
ontwikkeld. Mercedes-Benz hecht dan ook een bijzonder belang aan bedrijfs- en arbeidsveiligheid. Zo moet 
elk teamlid dat toegang heeft tot de accufabriek een uitgebreide veiligheidstraining op HV-gebied volgen. 
Mercedes-Benz besteedt veel tijd en geld aan deze speciale trainingen, vooral door ze regelmatig te herhalen. 
 
Met de nieuwe fabriek wordt Bibb County onderdeel van het wereldwijde accuproductienetwerk van 
Mercedes-Benz, dat fabrieken op drie continenten omvat. Dit zijn onder meer de locaties in Kamenz en 
Stuttgart (Duitsland), Beijing (China), Bangkok (Thailand) en Jawor (Polen). De fabrieken leveren aan de 
respectievelijke lokale voertuigproductie en zijn indien nodig ook klaar voor export. Mercedes-Benz investeert 
meer dan een miljard euro in de uitbreiding van zijn wereldwijde accuproductienetwerk. 
 
Om de belangrijkste leveranciers te lokaliseren, werkt Mercedes-Benz samen met een van 's werelds 
toonaangevende accutechnologiebedrijven: Envision AESC. Envision AESC gaat de accufabriek van Mercedes-
Benz in Bibb County voorzien van hoogwaardige accumodules vanuit een nieuwe fabriek in de VS. De 
leveringen zijn gepland om te beginnen in het midden van het decennium. 
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Nog meer functies activeren na aanschaf van het voertuig 
 
De nieuwe EQS SUV: over-the-air updates (OTA) 
 
De EQS Limousine was de eerste modelserie van Mercedes-Benz waarbij volledig nieuwe voertuigfuncties via 
over-the-air updates (OTA) kunnen worden geactiveerd. Dit betekent dat na de aanschaf en de 
oorspronkelijke configuratie van het voertuig de uitrusting nog kan worden aangepast. Met de EQS SUV wordt 
dit aanbod nu aanzienlijk uitgebreid. Zo kunnen bijvoorbeeld de aanhangwagenassistent of MBUX augmented 
reality voor navigatie op een later tijdstip worden geactiveerd. De OTA-functies zijn beschikbaar in de 
Mercedes me Store. Naast een traditionele aanschaf van afzonderlijke functies voor één of drie jaar zijn ook 
abonnementen, tijdelijke activeringen en gratis testfasen gepland. 
 
‘s Nachts nieuwe functies downloaden en ze de volgende ochtend kunnen gebruiken, net als op een computer 
– de OTA-technologie van de EQS SUV maakt het mogelijk. Voorwaarde voor OTA-updates zijn de 
uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. Mercedes-Benz vertrouwt op de mobiele radiotechniek en de in 
het voertuig geïnstalleerde communicatiemodule vanwege de hoge veiligheidsstandaard.  
 
Hieronder de functies in één oogopslag: 

Functie Beschrijving Voor activering moet deze 
optionele uitrusting aan boord zijn 

Nieuw bij de introductie van de EQS SUV 

Aanhangwagenassistent Vergemakkelijkt het manoeuvreren met 
het trekkende voertuig door de stuurhoek 
automatisch te regelen tot een snelheid 
van 5 km/h en tot een helling van 15 
procent. 

Trekhaak, 360°-camera13 

Verkeersbordenassistent14 Kan snelheidsbeperkingen, 
inhaalverboden en de opheffing daarvan 
detecteren, reageren op rode 
verkeerslichten, stopborden en 
inrijverboden, en waarschuwen voor 
onbedoeld oversteken of tegen de 
rijrichting in rijden 

Navigatie vanaf harde schijf, 
camera15 

MBUX augmented reality voor 
navigatie 

Geeft grafische navigatie- en 
verkeersinstructies weer via live beelden. 

Dashcam 

                                                        
13 Inbegrepen in het parkeerpakket met 360°-camera of het parkeerpakket met remote parkeerfuncties. 
14 Inbegrepen in het rijassistentiepakket. 
15 Onderdeel van de botsingswaarschuwing met actieve remingreep, actieve spoorassistent, afstandsregeling DISTRONIC PRO, automatische 
grootlichtassistent, automatische grootlichtassistent plus, snelheidslimietassistent. 
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ENERGIZING-
comfortprogramma, 
ENERGIZING COACH 

- Selectie van comfort- en 
welnesssprogramma’s met sfeervolle 
audiobegeleiding en animatie op het 
scherm alsmede bijbehorende bediening 
van voertuigfuncties 
- Situatiespecifieke aanbevelingen van 
comfortprogramma’s 
- Mogelijkheid geschikte wearables te 
verbinden 

- 

 OTA-functies die al bekend zijn van de EQS Limousine  

Grotere stuurhoek van de 
achteras 

Tot 10° stuurhoek voor een nog kleinere 
draaicirkel 

- 

Jonge bestuurders-modus 

Parkeerservice-modus 

Beide modi bieden comfortabele 
rijeigenschappen met een minder sterke 
acceleratie. De maximumsnelheid is 
begrensd op circa 120 of 80 km/h. Het in- 
en uitschakelen is beveiligd via de 
Mercedes me-profielen. 

- 

Dashcam  MBUX augmented reality voor 
navigatie16 

AMG TRACK PACE Met behulp van ronde-, sector- en 
acceleratietijden alsmede 
telemetriegegevens kunnen, op gesloten 
circuits, rijvaardigheden worden 
geanalyseerd en verbeterd. 

Navigatie vanaf harde schijf 

Individualiseringspakket - Extra sound experience ‘Roaring Pulse’   
- Verschillende korte minigames zoals 
Sudoku, Pairs en Shuffle Puck 
- Meer coming home/leaving-
lichtanimaties zoals ‘Brand World’ 

DIGITAL LIGHT 

 

Kopers van een gebruikt voertuig kunnen de resterende looptijd van een door de vorige eigenaar gekochte 
OTA-functie gebruiken. Hiervoor dienen ze deze aan hun Mercedes me-account in de Mercedes me Store te 
koppelen en te activeren. 
 
Los van deze nieuwe functies is het ook mogelijk om de meeste regeleenheden in het voertuig via OTA te 
updaten. Deze technologie bespaart de klant tijd, aangezien het niet nodig is hiervoor een werkplaats te 
bezoeken. Bovendien blijven veel functies van het voertuig altijd up-to-date. 
 

 

                                                        
16 Landenspecifiek. 
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Zeer flexibel en volledig gedigitaliseerd 
 
De nieuwe EQS SUV: de productie 
 
De productie van de nieuwe EQS SUV in de Mercedes-Benz fabriek in Tuscaloosa (VS) begint over een paar 
maanden. De accufabriek in het nabijgelegen Bibb County, die in maart is geopend, levert de accu’s voor het 
nieuwe model van Mercedes-EQ. De productie op beide locaties is CO2-neutraal. 
 
De Mercedes-Benz fabriek in Tuscaloosa, Alabama, is sinds 1997 de productielocatie voor grote SUV’s van het 
merk. Mercedes-Benz gaat binnenkort ook de volledig elektrische EQS SUV uitsluitend in deze Noord-
Amerikaanse fabriek produceren – als onderdeel van het wereldwijde initiatief om acht volledig elektrische 
voertuigen te produceren op zeven locaties op drie continenten. De EQS SUV zal worden geïntegreerd in de 
lopende serieproductie van deze Mercedes-Benz fabriek. Het uiterst flexibele productiesysteem van 
Mercedes-Benz maakt het mogelijk om verschillende modellen en aandrijflijnen op één enkele productielijn te 
assembleren. Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk bij het zogeheten ‘bruiloft’, waar carrosserie en aandrijflijn 
samenkomen. Dit ‘full-flex huwelijk’ bestaat uit verschillende modulaire stations die het mogelijk maken om 
verschillende aandrijfvarianten met de betreffende voertuigcarrosserieën op dezelfde assemblagelijn te 
verbinden. Zo loopt de EQS SUV van dezelfde productielijn als de conventioneel aangedreven GLE, GLE 
Coupé, GLS en Mercedes-Maybach GLS en kan de fabriek zich snel aanpassen aan veranderingen in de 
klantvraag. 
 
De lokale productie van accu’s is een belangrijke succesfactor voor de elektrificatiestrategie van Mercedes-
Benz. De nieuwe accufabriek, die in maart in het nabijgelegen Bibb County werd geopend, produceert de 
accusystemen voor de EQS SUV op een ongeveer 300 meter lange productielijn met meer dan zeventig 
werkstations. Een groot aantal componenten wordt in een volledig gedigitaliseerd productieproces tot een 
totaalsysteem geassembleerd, waaronder maximaal twaalf celmodules en het zogeheten EE-compartiment 
voor de intelligente integratie van de vermogenselektronica. De accu van de EQS SUV is gebaseerd op een 
modulaire architectuur die ook wordt toegepast in de EQS en EQE Limousines. Met de nieuwe fabriek wordt 
Bibb County onderdeel van het wereldwijde netwerk voor accuproductie van Mercedes-Benz, dat fabrieken 
op drie continenten omvat. Wanneer ze op volle capaciteit draaien, produceren maximaal 600 werknemers in 
tweeploegendienst jaarlijks accu’s in zescijferige productieaantallen. 
 
Dankzij de uitgebreide digitalisering met het productie-ecosysteem MO360 en het consequente gebruik van 
Industrie 4.0-technologieën behoren de fabrieken in Tuscaloosa en Bibb County tot de modernste 
productielocaties ter wereld. De efficiëntie van de productie wordt aanzienlijk verhoogd door de uitgebreide 
digitalisering met MO360. MO360 haalt informatie uit de belangrijkste productieprocessen en IT-systemen 
van de meer dan dertig Mercedes-Benz personenwagenfabrieken wereldwijd en integreert belangrijke 
softwaretoepassingen. 
 
Sinds 2022 produceren alle Mercedes-Benz fabrieken voor personen- en bestelwagens wereldwijd op een 
CO2-neutrale basis, met inbegrip van de Mercedes-Benz fabrieken in Alabama. 
 
Mercedes-Benz heeft sinds de jaren negentig in totaal meer dan 7 miljard dollar in Alabama geïnvesteerd. Dit 
omvat een miljard dollar in de bouw van de nieuwe accufabriek in Bibb County, in het logistiek center en in de 
flexibilisering van de productielijnen. Mercedes-Benz U.S. International (MBUSI) heeft momenteel circa 4.500 
werknemers in dienst en zorgt daarnaast voor nog eens circa 11.000 arbeidsplaatsen bij toeleveranciers en 
dienstverleners in de regio. Sinds 1997 rolden in de fabriek in Tuscaloosa ongeveer 4 miljoen voertuigen van 
de lopende band. In 2021 alleen al werden er zo’n 260.000 SUV’s geproduceerd. Ongeveer twee derde van de 
jaarlijkse productie wordt geëxporteerd, waardoor MBUSI een van de grootste auto-exporteurs in de VS is. 
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De expertise van een wereldkampioen en nieuwe detailoplossingen 

De nieuwe EQS SUV: de aerodynamica 
 
Na de EQS en de EQE is de EQS SUV de derde Mercedes-EQ die gebaseerd is op de modulaire architectuur 
voor grote elektroauto’s. De optimalisering van SUV-typische stromingsdetails, bijvoorbeeld door 
turbulatoren en aerodynamisch gevormde treeplanken, leverde een tot nu toe unieke combinatie van ruimte 
en aerodynamische efficiëntie op. Het purpose-design met gladde voertuigbodem en de grotendeels gesloten 
grille van de huidige aerodynamica-wereldkampioen in het segment van productievoertuigen, de EQS, was 
daarvoor een goed uitgangspunt, ook al kan een SUV nooit de luchtweerstandswaarden van een limousine 
bereiken. 
 
Achter de zeer goede aerodynamische prestaties gaat veel detailwerk schuil. Vooral aan de niet-zichtbare 
details, bijvoorbeeld aan de voertuigbodem, werd bijzonder veel ontwikkelingswerk besteed. Een van de 
bijzondere kenmerken van de EQS SUV is het innovatieve ontwerp van de achterdiffusor met een 
geprononceerde spoilerrand. Het design heft de ongewenste stromingsinteractie van voertuigbodem en 
estate-achterzijde op zonder de uitloophoek te verkleinen. 
 
Voor de optionele treeplanken hebben de designers en aerodynamica-experts zich laten inspireren door de 
voertuigbodem van Formule 1-bolides. De treeplanken zakken naar beneden in het niet-zichtbare gedeelte 
aan de onderzijde. Dit leidt de luchtstroom achter de wielen en resulteert in een meetbaar aerodynamisch 
voordeel. 
 
Omdat de assen anders zijn geplaatst dan bij de limousines, moest de bekleding van de voertuigbodem met 
de afdekkingen voor de elektrische aandrijfunits (eATS) opnieuw worden ontworpen. Dit omvat een nieuw 
afdichtingsconcept, maar ook opvallende details zoals de gekartelde turbulatoren in het voorste deel van de 
voertuigbodem. Zij voeren de luchtwervelingen gericht af. De stroming wordt vanaf de wielkasten naar 
beneden gericht. Visgraatvormige luchtuitlaten op de achtervloer verbeteren het contact van de stroming 
onder de carrosserie en sturen de achterste stroming in een gewenste richting. 
 
Alleen al in de virtuele windtunnel zijn enkele duizenden berekeningen uitgevoerd. Hieronder volgen meer 
details over de aerodynamische ontwikkeling: 
 
• Aerodynamisch gunstig dimensionaal concept en banden met geoptimaliseerde geometrie 
• Aerodynamisch geoptimaliseerde velgen en banden (zie ook het volgende hoofdstuk) 
• Doorlopende afdichtingen in het front, bijvoorbeeld tussen serviceklep, Black Panel en koplampen 
• Gestroomlijnde vormgeving van de A-stijlen 
• Wielspoilers voor en achter 
• Opvallende zijspoilers met spoilerranden rondom 
 
Uitgebreide afdichtings- en isolatiemaatregelen verminderen windgeruis 
In een elektroauto zonder het gebruikelijke motorgeluid is windgeruis merkbaarder voor de inzittenden. 
Daarom is het aero-akoestische gedrag bijzonder belangrijk. Ook op dit gebied is de nieuwe EQS SUV een van 
de beste in zijn klasse. 
 
Veel finetuning in de details: om laagfrequente geluiden, die als comfortverminderend kunnen worden 
ervaren, te verminderen of te voorkomen, werden bijvoorbeeld tal van holtes in de carrosserie gevuld met 
akoestisch effectief schuim. 
 
Ook de hoogfrequente componenten van het windgeruis zijn in de EQS SUV verminderd door verbeterde 
afdichtingen op de portiergrepen, het voorruitframe en de buitenspiegels. De experts van Mercedes-Benz 
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hebben bijzondere aandacht besteed aan de afdichtingen van de overgangen tussen de zes zijruiten. Een 
andere bijdrage wordt geleverd door de A-stijlen met een speciaal gevormde sierlijst bij de overgang naar de 
voorruit. Bij de ontwikkeling ervan werd zowel gebruikgemaakt van moderne stromingssimulaties als van 
externe geluidsmetingen met behulp van een speciale microfoon-opstelling in de windtunnel. De op deze 
wijze ontworpen A-stijl verbetert niet alleen de aero-akoestiek, maar is ook van belang voor een lage Cw-
waarde en voor het vuilvrij houden van de ruiten. 
 
Het akoestiekcomfortpakket zorgt voor nog meer geluidscomfort. Dit omvat onder meer akoestisch effectief 
gelaagd glas voor de zijruiten. Op het panoramadak zorgen diverse windgeleidingsmaatregelen zoals 
winddeflectoren, afdekkingen en afdichtingen met verbeterde geometrie voor een hoog geluidscomfort 
ondanks de grote dakopening. 
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“Het consequent aerodynamisch optimaliseren van velgen loont” 
 
De nieuwe EQS SUV: interview over het aerodynamische design van velgen 
 
Mercedes biedt voor de EQS SUV in de windtunnel geoptimaliseerde aerovelgen aan in de maten 20 tot 22 
inch. Ze zijn voorzien van claddings, ook wel ‘aeroblades’ worden genoemd. Ook de geometrie van de banden 
is geoptimaliseerd en de zijwangen en de overgang naar het loopvlak zijn zo aerodynamisch mogelijk 
vormgegeven. We spraken met de aerodynamica-experts Benjamin Arnold, Alexander Gensch en Alexander 
Wäschle over het belang van de velgen als het gaat om het bereiken van de hoogste efficiëntie. 
 
Waarom staan de velgen nu centraal binnen de aerodynamica-ontwikkeling? 
 
Wäschle: Eigenlijk zitten de velgen gewoon in de weg van de wind. Bij een vliegtuig worden ze daarom 
simpelweg ingetrokken. Bij voertuigen is dat natuurlijk niet mogelijk dus zouden ze eventueel kunnen worden 
afgedekt. Maar zolang velgen als belangrijke designelementen worden beschouwd, integreren we ze zo goed 
mogelijk in de wielkasten, zodat er zo weinig mogelijk lucht rechtstreeks tegenaan komt. Maar dat is niet 
voldoende. Bij productievoertuigen is nog steeds ongeveer een derde van de luchtweerstand te wijten aan de 
velgen. Daarom loont het de moeite om velgen consequent aerodynamisch te optimaliseren. 
 
Zijn velgen slechts een deel van een complex systeem? 
 
Arnold: Met ‘wiel’ bedoelen we het complete wiel, want ook in de banden schuilt een groot aerodynamisch 
potentieel. De wielspoilers helpen bijvoorbeeld om de instroom van het wiel te optimaliseren – dat zijn de 
naar beneden gerichte randen op de wielkasten voor de wielen. De wielspoilers krijgen steeds verder 
verfijnde 3D-geometrieën. De koellucht uit het motorcompartiment van modellen met verbrandingsmotor die 
in de voorste wielkast stroomt, speelt net zo’n belangrijke rol als de zijwaartse stroming over de voorbumper 
en over de portieren en de zijbeplating bij de achterwielen. 
 
Helaas voor u is er niet slechts één velg/band-combinatie per modelserie, maar zijn er vele varianten waaruit 
klanten kunnen kiezen. 
 
Wäschle: Precies. Velgen moeten niet alleen rollen, aerodynamisch en stil zijn, een lage rolweerstand hebben 
en veel grip. Ze zijn ook een sieraad waarmee onze klanten hun voertuig naar eigen smaak kunnen stylen. Elke 
velglgeometrie levert een andere bijdrage aan de totale luchtweerstand. Dat betekent dat niet één velg 
aerodynamisch optimaal moet werken in zijn voertuigomgeving, maar heel verschillende velgdesign in 
verschillende inches. Bij elke velgmaat hoort trouwens een verscheidenheid aan banden van verschillende 
fabrikanten. En elke band heeft een ander aerodynamisch effect. Dit betekent dat elke band en elke 
velgrelevant is voor de certificering en dus een invloed heeft op het verbruik en de actieradius. Als 
aerodynamica-expert kun je echt de boel in beweging brengen! 
 
Welke details van velgen en banden bieden het grootste aerodynamische potentieel? 
 
Arnold: Aan de bandenkant is de breedte de grootste aerodynamische hefboom. Door de breedte van de band 
te verkleinen, kan een aanzienlijke vermindering van de Cw-waarde worden bereikt. Bovendien kunnen 
verdere verbeteringen worden bereikt met optimaal ontworpen bandcontouren. Bij de aerodynamische 
evaluatie van de velgen letten we vooral op de conformiteit met de aeroring, het spaakdesign en een kleine 
opening. De aeroring bepaalt de buitenste zone van de velg en moet een gesloten ring van voldoende breedte 
zijn. En vele andere aerodynamische maatregelen blijven natuurlijk ons geheim ... 
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Hoe gaat de ontwikkeling van aerodynamische velgen en banden bij Mercedes-Benz in zijn werk? 
 
Wäschle: Wij hebben al onze kennis binnen de aerodynamica gebundeld in een sectie ‘velgen/banden’ waar 
meerdere afdelingen samenkomen. Zo kunnen we de nieuwste aerodynamische knowhow overdragen op alle 
modelseries en zijn we het centrale aanspreekpunt voor alle betrokken ontwikkelingsafdelingen. Wij 
ontwikkelen op wetenschappelijke wijze nieuwe aerodynamische mogelijkheden en optimaliseren en 
automatiseren de aerodynamische testprocedures van velgen en banden. 
 
Hoe nauw is de samenwerking met andere afdelingen zoals de designafdeling? 
 
Wäschle: We hebben in nauwe samenwerking met de designafdeling en de velg/band-afdeling veel bereikt 
om de aerodynamica van elektroauto’s op ons nieuwe platform te optimaliseren. Met veel creativiteit 
implementeren onze designcollega’s de ontwikkelde aerodynamische richtlijnen zonder het uiterlijk eronder te 
laten lijden. Dat is elke keer weer een huzarenstukje dat we realiseren met veel dialoog in de ontwerpfase. 
Met de moed om met nieuwe constructieve ideeën te komen, hebben we samen met onze collega’s van de 
gespecialiseerde afdelingen het conflict tussen goede aerodynamische prestaties en het gewicht van de 
aerovelgen kunnen oplossen. 
 
Gensch: Voor de experimentele onderzoeken moeten al in een vroeg stadium bijna-serierijpe testonderdelen 
worden gemaakt. Het ontwerp van de hardware voorziet in de constructie en productie van zogeheten 
draagvelgen van aluminium, waarin zo veel mogelijk verschillende velgdesigns in de vorm van inlays of 
panelen uit de 3D-printer kunnen worden verwerkt. Onze eigen constructeurs begeleiden het hele proces, van 
de constructie en het ontwerp van de operationele stabiliteit tot de vervaardiging van de hardware. De 
panelen worden vervaardigd met behulp van verschillende 3D-printprocessen. Updates van het velgdesign, 
die zowel een aerodynamische als een designtechnische reden kunnen hebben, kunnen zo snel en precies 
worden voorbereid. 
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Op weg naar een emissievrije toekomst 
 
De nieuwe EQS SUV: commitment aan duurzaamheid 
 
Mercedes-Benz zet de koers uit naar een volledig elektrische toekomst: tegen het einde van het decennium 
wil het merk klaar zijn om – daar waar de marktomstandigheden het toelaten – volledig elektrisch te gaan. 
Met deze strategische stap van ‘Electric first’ naar ‘Electric only’ versnelt Mercedes-Benz de transformatie 
naar een emissievrije en softwaregedreven toekomst. Op veel gebieden denkt Mercedes-Benz vandaag al aan 
morgen: ook de nieuwe EQS SUV is met deze gedachte in het achterhoofd ontworpen. Er worden bijvoorbeeld 
hulpbronnenbesparende materialen gebruikt, zoals secundair staal. Mercedes-Benz kijkt naar de hele 
waardeketen, van de ontwikkeling en het leveranciersnetwerk tot de eigen productie. Mercedes-Benz AG 
heeft zijn op de wetenschap gebaseerde doelstellingen ter bescherming van het klimaat laten bekrachtigen 
door het Science Based Targets Initiative (SBTI). Met deze doelstellingen ondersteunt de onderneming het 
klimaatakkoord van Parijs. 
 
De negen belangrijke bouwstenen voor de transformatie naar duurzame mobiliteit: 
 
1. Geëlektrificeerd modellengamma 
 
Tegen het einde van dit jaar zal Mercedes-Benz volledig elektrische voertuigen (BEV’s) aanbieden in alle 
segmenten waarin het merk vertegenwoordigd is. Volgens de huidige planning zijn alle nieuwe 
voertuigarchitecturen vanaf 2025 uitsluitend elektrisch en kunnen klanten voor elk model een volledig 
elektrisch alternatief kiezen. De onderneming voert de investeringen in R&D aanzienlijk op. Tussen 2022 en 
2030 is in totaal meer dan 40 miljard euro uitgetrokken voor investeringen in elektroauto’s. De snellere 
uitbreiding van de actieradius van overtuigende elektroauto’s zal leiden tot een snellere doorbraak van 
elektromobiliteit. Mercedes-Benz is van plan om in 2025 drie volledig elektrische architecturen te 
introduceren: MB.EA, AMG.EA en VAN.EA. 
 
2. Transparante dialoog 
 
Mercedes-Benz publiceert al sinds 2005 milieuproductinformatie voor zijn voertuigen volgens ISO-richtlijn TR 
14062. De documentatie, die door externe deskundigen wordt gecontroleerd, is gebaseerd op een uitgebreide 
levenscyclusanalyse van het betreffende voertuig, waarin veel milieurelevante details worden 
gedocumenteerd. Het duurzaamheidsrapport van het concern geeft sinds 2006 elk jaar gedetailleerde 
informatie over dit onderwerp. De Daimler Sustainability Dialogue brengt sinds 2008 elk jaar 
duurzaamheidsdeskundigen uit verschillende vakgebieden samen met vertegenwoordigers van Daimler. In 
workshops worden actuele en toekomstige duurzaamheidsthema’s besproken, vorderingen, tekortkomingen 
en risico’s geëvalueerd en daaruit resulterende actiebehoeften gedefinieerd. In november 2020 bracht de 
Daimler Sustainability Dialogue meer dan 200 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de wetenschap, de 
politiek, ngo’s, verenigingen, vakbonden en lokale overheden samen. 
 
3. Op de balans: CO2-neutrale productie 
 
Een belangrijke mijlpaal is de CO2-neutrale productie in alle eigen fabrieken van Mercedes-Benz AG 
wereldwijd vanaf 2022. Om klimaatneutraal te kunnen produceren, worden de emissies bij de productie van 
Mercedes-Benz modellen en bij de energievoorziening van de fabrieken consequent gereduceerd of waar 
mogelijk geheel vermeden. De inkoop van groene stroom is hier een belangrijk onderdeel van. Daarom 
betrekken alle eigen productievestigingen van Mercedes-Benz AG wereldwijd sinds 2022 uitsluitend stroom 
uit hernieuwbare bronnen – ook de Mercedes-Benz fabrieken in Alabama, Tuscaloosa en Bibb County. Om een 
CO2-neutrale productie te realiseren, vertrouwt de onderneming niet alleen op het gebruik van groene stroom, 
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maar ook op een voortdurende verhoging van de energie-efficiëntie en de implementatie van een duurzame 
warmtevoorziening. 
 
 4. Doel: een duurzame accuproductie 
 
Duurzaamheid was een zeer belangrijk aspect bij de planning van de nieuwe accufabriek in Bibb County (VS), 
te beginnen met het bijzonder energie-efficiënte ontwerp van het gebouw. Warm water wordt bijvoorbeeld 
opgewekt met thermische zonne-energie en regenwater wordt opgevangen en gebruikt om waardevolle 
natuurlijke hulpbronnen te sparen. Andere duurzame maatregelen zijn onder meer de intelligente en uiterst 
efficiënte regeling van de led-verlichting en de ventilatie in de assemblageruimte voor accu’s. Daarnaast zijn 
er airconditioningsystemen geplaatst die werken met milieuvriendelijke koelmiddelen en moderne, 
energiebesparende procestechnologie. De vorkheftrucks worden aangedreven door waterstof in plaats van 
dieselbrandstof. 
 
In overeenstemming met de strategie van Mercedes-Benz om de opwekking van hernieuwbare energie in alle 
fabrieken uit te breiden, zal de volledige elektriciteitsbehoefte van de vestiging in Bibb County vanaf 2024 
worden gedekt door hernieuwbare energiebronnen – zodra de geplande zonne-energieprojecten zijn 
goedgekeurd. 
 
Bovendien is Mercedes-Benz een vijfjarig partnerschap met ‘The Nature Conservancy’ aangegaan ter waarde 
van meer dan 600.000 dollar en ter ondersteuning van de ‘Working Woodlands’ in het noordoosten van 
Alabama. ‘Working Woodlands’ zet zich in voor het behoud, het herstel en de bevordering van onder meer 
duurzame bosbouw. Dit omvat ook de bescherming van wilde dieren. Het langetermijnproject draagt ook bij 
aan de verwezenlijking van de duurzame bedrijfsstrategie ‘Ambition 2039’ van Mercedes-Benz om tegen 2039 
een CO2-neutraal modellengamma aan te bieden. 
 
5. Decarbonisatie van het leveranciersnetwerk 
 
Meer dan 40 procent van het voor de carrosserie benodigde staal is afkomstig via de grondstofbesparende, 
secundaire route. Meer dan 100 kg staalschroot wordt als secundaire grondstof gebruikt. Naast een 
recyclingpercentage van meer dan 50 procent hebben de bestellingen een aanzienlijk kleinere CO2-voetafdruk 
dan via de hoogovenroute. In het algemeen zorgt het leveranciersnetwerk voor een aanzienlijk deel van de 
waardecreatie en is het dus van cruciaal belang voor de decarbonisatiedoelen. Leveranciers die ongeveer 90 
procent van het jaarlijkse inkoopvolume voor hun rekening nemen hebben al een Ambition Letter 
ondertekend en zijn overeengekomen om in de toekomst alleen nog CO2-neutrale onderdelen te leveren. 
Uiterlijk vanaf 2039 mogen in de fabrieken van Mercedes-Benz alleen nog productiematerialen worden 
toegepast die in alle stadia van de waardecreatie CO2-neutraal zijn geproduceerd. Een leverancier die de 
Ambition Letter niet ondertekent, komt niet in aanmerking voor nieuwe leveringscontracten. Daarnaast is er 
de overeenkomst over concrete CO2-maatregelen met logistieke toeleveranciers. Zo is begin 2020 het 
spoorvervoer in de transportlogistiek van Mercedes-Benz met Deutsche Bahn getransformeerd naar een CO₂-
neutrale energievoorziening. 
 
6. Grondstoffen uit gecertificeerde mijnbouw 
 
Mercedes-Benz kijkt naar de hele waardeketen, van de ontwikkeling en het leveranciersnetwerk tot de eigen 
productie. Verantwoord gewonnen en verwerkte grondstoffen vormen de basis voor een duurzaam elektrisch 
modellengamma. Mercedes-Benz heeft daarom de complexe toeleveringsketens van zijn 
accucellenleveranciers laten doorlichten volgens de OESO-normen. Daartoe werden meer dan 183 bedrijven 
geïdentificeerd en meer dan zestig audits uitgevoerd volgens de richtlijnen van de OESO (Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Het is de bedoeling dat de onderneming in de toekomst 
uitsluitend accucellen met kobalt en lithium uit gecertificeerde mijnbouw betrekt. Bovendien maakt 
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Mercedes-Benz van de ‘Standard for Responsible Mining’ van het ‘Initiative for Responsible Mining Assurance’ 
(IRMA) een sleutelcriterium voor leveranciersbeslissingen en contracten in de toeleveringsketens van 
grondstoffen en zal het alleen werken met leveranciers die deze eisen onderschrijven. 
 
 
7. Hulpbronnenbesparende materialen 
 
In totaal is zo’n 70 kg van de in de EQS SUV toegepaste componenten gemaakt van hulpbronnensparende 
materialen (gerecyclede materialen en hernieuwbare grondstoffen). Daartoe behoren bijvoorbeeld de 
kabelgoten, die zijn gemaakt van 100 procent post-consumer recyclaat. 
 
8. Groene stroom 
 
Sinds 2021 zorgt Mercedes-Benz voor een compensatie met groene stroom wanneer klanten Mercedes me 
Charge17 gebruiken om hun voertuigen in Europa te laden. Er wordt voor gezorgd dat voor geladen 
energiehoeveelheden na het laden overeenkomstige hoeveelheden groene stroom aan het net worden 
geleverd en bovendien worden er stimulansen gecreëerd om in hernieuwbare energiecentrales te investeren. 
Voor Mercedes me Charge geldt de eerste drie jaar na de aanschaf van een EQS SUV geen basisvergoeding. 
 
9. Duurzaam accugebruik is het doel 
 
Mercedes-Benz hanteert een holistische benadering van de levenscyclus van accu’s: hergebruiken, reviseren, 
recyclen. Mercedes-Benz biedt voor alle elektroauto’s gereviseerde accu’s als reserveonderdeel aan om recht 
te doen aan het idee van een circulaire economie en om hulpbronnen te sparen. Zodra de HV-accu’s van de 
Mercedes-EQ vloot het einde van hun leven op de weg hebben bereikt, is het nog lang niet voorbij. Mercedes-
Benz Energy, gevestigd in het Duitse Kamenz, is een dochteronderneming van Mercedes-Benz AG die 
verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor energieopslag. Door stationaire 
energieopslagsystemen te bouwen, kunnen accu’s van elektroauto’s op het net worden aangesloten. Het 
spectrum voor grootschalige opslagtoepassingen van Mercedes-Benz Energy reikt van het opvangen van 
piekbelastingen en black start (het opstarten van energiecentrales onafhankelijk van het elektriciteitsnet) tot 
een ononderbroken stroomvoorziening (UPS). De onderneming richt zich met name op toepassingen uit de 
sector van de 2nd life- en reserveonderdelenopslag. Pas daarna is het tijd voor materiaalrecycling. 
 
10. Accurecycling 
 
Naast een circulaire economie en waardebehoud zet Mercedes-Benz zich ook in voor recycling. Met het oog 
op de toekomstige recycling van lithium-ion-accu’s uit Mercedes-EQ modellen breidt de onderneming zijn 
wereldwijde strategie voor accurecycling verder uit. In Duitsland begint Mercedes-Benz met de bouw van een 
eigen accurecyclinginstallatie op basis van hydrometallurgie. Analoog aan deze technologie wil de 
onderneming de recyclingkringloop sluiten met hightech partners voor accurecycling in China en de VS. 
 

 

 

 

                                                        
17 Om gebruik te kunnen maken van de Mercedes me connect-service Mercedes me Charge, is een afzonderlijk laadcontract met een geselecteerde 
externe provider vereist voor de betaling van de kosten en de facturatie. Voor het gebruik van de Mercedes me connect-services zijn een persoonlijk 
Mercedes me-ID, inclusief een akkoord voor de gebruiksvoorwaarden voor de Mercedes me connect-services vereist. 
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Avant-gardistisch en luxueus 
 
De nieuwe EQS SUV: het interieurdesign 
 
De EQS SUV combineert een bijzonder royaal ruimtegevoel met een luxueus en avant-gardistisch 
interieurdesign. Naast het MBUX Hyperscreen hebben de designers nog tal van andere digitale elementen 
ontworpen. Nieuw is onder meer een innovatief hybride sierdeel: de sierdelen van hout met Mercedes-Benz 
pattern als aluminium inlegwerk zijn de moderne, hoogwaardige interpretatie van deze klassieke 
inlegtechniek. 
 
Net als de EQS Limousine is de EQS SUV gebaseerd op een volledig elektrisch platform. Voor de designers 
ging dit hand in hand met de visie van een systematische digitalisering van het interieur. Het optionele MBUX 
Hyperscreen geeft op indrukwekkende wijze gestalte aan deze visie: het volledige dashboard is één ultiem 
widescreen. Het echte glas lijkt zich 3D uit te strekken over de volledige breedte van het voertuig in een 
golfvormig patroon. De schermen met hoge resolutie vloeien schijnbaar naadloos in elkaar over onder de 
gemeenschappelijke glazen afdekking. 
 
De band met luchtuitstroomopeningen overspant bovenaan de volledige breedte en is tegelijkertijd zeer vlak. 
Deze extreme proporties creëren samen met de glazen golf van het MBUX Hyperscreen de avant-gardistische 
architectuur van het dashboard. Meer details over het MBUX Hyperscreen vindt u in het desbetreffende 
aparte hoofdstuk. 
 
De prominent aanwezige buitenste luchtuitstroomopeningen hebben een turbinedesign. Ze spelen bewust in 
op het thema ‘hyperanalogie’ door het contrast te creëren tussen hightech precisiemechanica en de digitale, 
glazen displaywereld. De gedetailleerd vormgegeven turbinebladen verspreiden de luchtstroom efficiënt. 
 
Het voorste deel van de middenconsole sluit aan op het dashboard en staat vrij in de ruimte. Het is een 
visuele verwijzing naar de nieuwe aandrijfarchitectuur – dankzij de elektrische aandrijflijn is er geen 
cardantunnel nodig. Omdat de afstand tot de middenconsole groter is, biedt het hoogwaardige aflegvak in de 
beenruimte meer ruimte dan zijn tegenhanger in de EQS Limousine. 
 
De vloeiende lederen oppervlakken met uitgebreide naadpatronen creëren samen met een grote afdekking 
van echt hout veel opbergruimte. De optische indruk is zowel modern als luxueus. Het basismodel zonder 
MBUX Hyperscreen heeft een iets andere middenconsole. Er bevindt zich een zachte armsteun in het 
achterste gedeelte. Die wordt eerst optisch onderbroken alvorens over te gaan in het zwevende centrale 
display. 
 
Het ontwerp van de portierpanelen is ontleend aan het interieurdesign van moderne woonkamers. De 
portieren en hun middenpanelen komen van achter het dashboard tevoorschijn en overspannen de hele 
ruimte. Een opbouwmodule zweeft als een sideboard voor het portierpaneel. Het biedt plaats aan alle 
noodzakelijke portierelementen zoals de armleuning, de portiermodule, de portiergreep en de portiervakken. 
Een cirkelvormige sfeerverlichting maakt de zwevende, avant-gardistische esthetiek in het donker compleet. 
 
De uitrustingslijn Electric Art omvat comfortstoelen met fraai bewerkte bekleding. Zorgvuldig ontworpen 
piping benadrukt het ambachtelijke karakter. In combinatie met het AMG Line interieur krijgt de klant SUV-
sportstoelen met niet-geïntegreerde hoofdsteunen. De tweede zitrij is standaard voorzien van 
comforthoofdsteunen op de buitenste achterzitplaatsen. Een derde zitrij is als optie leverbaar. Meer 
informatie over interieurafmetingen, functies en comfortkenmerken van de stoelen is te vinden in het 
hoofdstuk over het maatconcept. 
 
Kleuren en bekledingen: avant-garde en traditie voor een bijzondere ambiance 
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De bijzondere sfeer die in het interieur heerst, wordt bepaald door zowel technologisch baanbrekende als 
traditionele materialen en kleuren. 
  
De moderne, verfijnde NEOTEX-structuur combineert de look van nubuckleder en hightech neopreen. Dit 
materiaal is terug te vinden op het dashboard, de armsteun en de stoelen van de uitrustingslijn Electric Art. 
 
Zeven op elkaar afgestemde kleurencombinaties in het interieur benadrukken het royale gevoel van ruimte. 
De inzittenden van de EQS SUV worden ondergedompeld in een progressieve en luxueuze kleurenwereld van 
warme en koele tinten. Kleuren zoals balaobruin-nevagrijs en spacegrijs-macchiatobeige geven het zachte en 
emotionele design de finishing touch. 
 
De sierdelen leveren een doorslaggevende bijdrage aan de esthetiek in de EQS SUV. Nieuw zijn de innovatieve 
sierdelen van hout met Mercedes-Benz pattern als aluminium inlegwerk. Het sterpatroon wordt in openporig 
essenhout gelaserd. Een rvs plaat wordt aan de achterzijde gemonteerd en door de stervormige uitsparingen 
geschoven – een moderne interpretatie van inlegwerk met een in dit segment ongekende kwaliteit en precisie. 
 
Voor een bijzondere ambiance zorgen ook de sierdelen in antracietkleurige 3D-reliëflook met fijne 
metaalpigmenten en lasercut, van achteren verlicht met Mercedes-Benz pattern. Het sterpatroon is in de 
kunststof sierdelen gelaserd en wordt adaptief van achteren verlicht. Er zijn ook sierdelen van hout leverbaar, 
bijvoorbeeld antracietkleurig openporig lindehout linestructure of openporig walnotenhout in yachtlook. 
 
Voor de Mercedes-EQ modellen werd een speciaal ‘Welcome- & Goodbye-scenario’18 ontwikkeld, dat ook op 
de sfeerverlichting is afgestemd. 
 
UX-design: meerdere weergavestijlen en modi om uit te kiezen 
De high-end uitrusting MBUX Hyperscreen geeft vorm aan de weergavewereld in de cockpit. Het 
bestuurdersdisplay, het centrale display en het voorpassagiersdisplay smelten samen tot één geheel. 
 
Tijdens de startanimatie op de schermen verschijnt op het centrale display gedurende enkele seconden het 
nieuwe merklogo Mercedes-EQ: een sterk gestileerde blauwe lauwerkrans omcirkelt de belettering van het 
elektromerk Mercedes-Benz. 
 
De functionele content en de bedieningsstructuur komen overeen met die van de EQS Limousine en zijn, net 
als in dat model, aangepast aan elektrisch rijden. Visueel zijn alle grafische elementen ontworpen in een 
consistent blauw/oranje kleurenschema. De klassieke cockpitweergave van de twee buisvormige, ronde 
wijzerplaten is opnieuw geïnterpreteerd met een digitaal laserzwaard in een glazen lens. Alle content die 
relevant is voor het rijden, kan tussen de ronde instrumenten worden opgeroepen. 
 
Een alternatieve displaymodus voor de twee instrumenten is de ‘Pure EV’-modus: een 3D-staafdiagram geeft 
de rijtoestand (rijden, accelereren, laden) op een emotionele en indrukwekkende manier weer. Het centrale 
object is hier een ‘G-force puck’, die dynamisch vrij in de ruimte beweegt in lijn met de acceleratiekrachten. 
 
Het uiterlijk van de displays kan worden geïndividualiseerd met drie weergavestijlen (Discrete, Sport, Classic) 
en drie modi (Navigation, Assistance, Service). 
 
Voor een rustige uitstraling van het interieur wordt de inhoud van de displays in de ‘Discrete’-modus zoveel 
mogelijk gereduceerd en gecoördineerd met de kleurverandering van de sfeerverlichting in zeven 
kleurenwerelden. In de ‘Assistance’-modus worden belangrijke gebeurtenissen zoals rijstrookwisselingen of 

                                                        
18 Leverbaar in combinatie met het Burmester® surround sound system. 

 



 

 
Page 30 

de afstandsregeling alsmede de infrastructuur en gedetecteerde andere weggebruikers (voertuigen, 
motorfietsen, vrachtwagens) weergegeven. 
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Eenvoudigere bediening dankzij kunstmatige intelligentie 

De nieuwe EQS SUV: MBUX (Mercedes-Benz User Experience) 

Met de EQS Limousine bereikte MBUX (Mercedes-Benz User Experience) een nieuw niveau. De tweede 
generatie van dit systeem wordt ook in de EQS SUV gebruikt. Het weergave- en bedieningsconcept past zich 
met zijn adaptieve software volledig aan de gebruiker aan en doet gepersonaliseerde suggesties voor tal van 
infotainment-, comfort- en voertuigfuncties. Dankzij de zogeheten zero-layer hoeft de gebruiker niet door 
submenu’s te scrollen of spraakopdrachten te geven. De belangrijkste toepassingen worden altijd op het 
hoogste niveau in het gezichtsveld aangeboden, afhankelijk van de situatie en de context. Dit ontlast de 
bestuurder van tal van bedieningsstappen. Het indrukwekkende Dolby Atmos® sound system zorgt voor een 
revolutie in de geluidservaring en breidt de klassieke surround sound uit. Het is leverbaar in combinatie met 
het Burmester® surround sound system. 

De infotainmentsystemen bieden tal van uitgebreide functies. Om ze te bedienen, zijn vaak meerdere 
bedieningsstappen nodig. Om deze interactieve stappen nog verder te reduceren, heeft Mercedes-Benz 
kunstmatige intelligentie ingezet om een user interface met contextgevoelig bewustzijn te ontwikkelen. 

MBUX toont proactief de juiste functies op het juiste moment voor de gebruiker, ondersteund door 
kunstmatige intelligentie. Het contextgevoelige bewustzijn wordt voortdurend geoptimaliseerd, zowel door 
veranderingen in de omgeving als door gebruikersgedrag. De zero-layer biedt de gebruiker dynamische, 
geaggregeerde content uit het gehele MBUX, en de bijbehorende services, op het bovenste niveau van de 
MBUX informatiearchitectuur. 

De navigatietoepassing met al zijn functies staat dus altijd in het middelpunt van het display. Meer dan twintig 
andere functies – van het ENERGIZING-comfortprogramma tot verjaardagsherinneringen en suggesties voor 
de to-do lijst – worden met behulp van kunstmatige intelligentie automatisch aangeboden wanneer ze voor de 
klant relevant zijn. De ontwikkelaars hebben deze suggestiemodules die op de zero-layer interface worden 
weergegeven intern ‘magic modules’ gedoopt. 

Hieronder vijf voorbeelden van use cases. De gebruiker kan de betreffende suggestie met één klik accepteren 
of afwijzen: 

 Bij het naderen van een laadstation dat is geactiveerd voor Plug & Charge, verschijnt automatisch de 
module ‘Laden’. De bestuurder kan dan onmiddellijk beginnen met laden. 

 Als iemand een bepaalde persoon altijd op dinsdagavond op weg naar huis belt, zal hij of zij in de toekomst 
altijd een suggestie krijgen voor dit specifieke telefoontje op deze dag van de week en op dit tijdstip. Er 
verschijnt een visitekaartje met de contactgegevens en – als die is opgeslagen – een foto. Alle suggesties 
van MBUX zijn gekoppeld aan het profiel van de gebruiker. Als iemand anders de EQS SUV rijdt op een 
dinsdagavond, zal deze aanbeveling niet worden gedaan – of zal een andere worden gedaan, afhankelijk 
van de voorkeuren van de andere gebruiker. 

 Als de bestuurder de hotstone-massagefunctie in de winter regelmatig gebruikt, leert het systeem dit en 
stelt het automatisch de comfortfunctie voor bij winterse temperaturen. 

 Als de gebruiker bijvoorbeeld regelmatig naast de stoelverwarming ook de verwarming van het stuurwiel 
inschakelt, wordt hem dit voorgesteld zodra hij de stoelverwarming activeert. 

 Het onderstel van de EQS SUV kan worden verhoogd om meer bodemvrijheid te krijgen. Dit is een handige 
functie voor steile opritten of verkeersdrempels. MBUX onthoudt de GPS-positie waar de gebruiker de 
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functie ‘Voertuig verhogen’ heeft geactiveerd. Als het voertuig deze GPS-positie opnieuw nadert, stelt 
MBUX automatisch voor om het onderstel van de EQS SUV te verhogen. 

MBUX: een mijlpaal als interface tussen bestuurder, passagiers en voertuig 
De EQS SUV is uitgerust met de nieuwste generatie MBUX. Standaard is de EQS 450+ (voorlopige WLTP-
waarden: stroomverbruik gecombineerd: 23,0-18,6 kWh/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 0 g/km)19 
voorzien van een 12,3 inch bestuurdersdisplay en een staand 12,8 inch centraal display. Het indrukwekkende 
MBUX Hyperscreen (zie volgend hoofdstuk voor details) is als optie leverbaar. Daarbij beschikt ook de 
voorpassagier over een eigen scherm. 

“Hey Mercedes”: de spraakassistent kan nu nóg meer 
In vergelijking met de vorige generatie MBU- is de spraakassistent “Hey Mercedes” nog beter in staat om de 
dialoog aan te gaan en te leren, door online services in de Mercedes me-app20 te activeren. Bovendien kunnen 
bepaalde acties ook zonder activering van het sleutelwoord “Hey Mercedes“ worden uitgevoerd. Daartoe 
behoort bijvoorbeeld het aannemen van een telefoongesprek. “Hey Mercedes” geeft nu ook uitleg over 
voertuigfuncties en kan bijvoorbeeld helpen bij de vraag hoe een smartphone via Bluetooth kan worden 
verbonden of waar de EHBO-kit te vinden is. Compatibele thuistechnologie en huishoudelijke apparaten 
kunnen dankzij de smart home-functie ook in een netwerk met het voertuig worden opgenomen en vanuit het 
voertuig met de stem worden bediend. “Hey Mercedes” is nu ook in staat om de inzittenden van het voertuig 
aan hun stem te herkennen. Zodra de individuele kenmerken van de stem zijn geleerd, kan deze worden 
gebruikt om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens en functies door een profiel te activeren. 

De spraakassistent in de EQS SUV kan ook vanuit het achtercompartiment worden bediend. In het algemeen 
kunnen de achterpassagiers gebruikmaken van hetzelfde uitgebreide infotainment- en comfortaanbod als de 
bestuurder en voorpassagier. Ze beschikken over twee schermen achterin, een tablet en een breed scala aan 
intuïtieve bedieningselementen. 

MBUX high-end entertainment achter plus: comfort zoals op de voorste zitrij 
De inhoud van het scherm kan snel en eenvoudig worden gedeeld met andere passagiers. Het selecteren en 
wijzigen van navigatiebestemmingen is ook mogelijk vanaf de achterbank. MBUX high-end entertainment 
achter plus bestaat uit twee 11,6 inch displays met touchbediening op de rugleuningen van de voorstoelen. 
Optioneel is ook een MBUX tablet achter leverbaar. Het is een volwaardige tablet die ook buiten het voertuig 
kan worden gebruikt. Bovendien kunnen er (Android-)apps op worden geïnstalleerd. Met deze handige 
afstandsbediening kunnen alle entertainmentfuncties op de achterbank comfortabel vanuit elke zitpositie 
worden bediend. 

Met behulp van camera’s in de dakconsole en zelflerende algoritmen herkent en anticipeert de MBUX 
interieurassistent op de wensen en intenties van de inzittenden. Het systeem interpreteert welke kant het 
hoofd op wijst, handbewegingen en lichaamstaal en reageert daarop met de juiste voertuigfuncties. De MBUX 
interieurassistent zorgt niet alleen voor meer bedieningscomfort, maar ook voor meer veiligheid. Als het 
systeem is ingeschakeld, wordt de uitstapwaarschuwing van de dodehoekassistent al gegeven wanneer een 
hand de portiergreep nadert. Het kan ook een kinderzitje op de voorpassagiersstoel detecteren en op het 
centrale display signaleren als de veiligheidsgordel niet is vastgemaakt. 

Dolby Atmos®: dichtbij een echte live muziekervaring 
Het Dolby Atmos® sound system tilt de audio-ervaring in de EQS SUV naar een nieuw niveau. Individuele 
                                                        
19 Gegevens over het stroomverbruik en de actieradius zijn voorlopig en zijn vrijwillig intern vastgesteld volgens de certificeringsmethode ‘WLTP-
testprocedure’. Er zijn tot op heden geen bevestigde cijfers van een officieel erkende testorganisatie. Afwijkingen van de definitieve gegevens zijn 
mogelijk. 
20 Om de Mercedes me connect-services te kunnen gebruiken, dienen klanten een Mercedes me ID aan te maken en akkoord te gaan met de 
gebruiksvoorwaarden van de Mercedes me connect-services. De weergegeven services en hun beschikbaarheid en functionaliteiten zijn met name 
afhankelijk van het betreffende model, het bouwjaar, de geselecteerde speciale uitrusting en het land. 
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instrumenten of stemmen in de studiomix kunnen rondom het luistergebied worden geplaatst. Hierdoor wordt 
een nieuw soort geluidsanimatie mogelijk, want terwijl conventionele stereosystemen meestal een links-
rechtsdynamiek hebben, kan Dolby Atmos het hele gebied gebruiken en een 360°-ervaring creëren. Dolby 
Atmos® wordt aangeboden met het Burmester surround sound system, dat vijftien luidsprekers heeft. 

Online muziek: muziekstreaming met keuze uit miljoenen nummers 
Mercedes-Benz heeft met de service ‘Online Music’21 een groot aantal muziekstreamingaanbieders volledig in 
het MBUX infotainmentsysteem geïntegreerd. MBUX biedt toegang tot het persoonlijke gebruikersprofiel dat 
is ingesteld bij de gekoppelde muziekaanbieders. Zo hebben klanten naadloos toegang tot hun favoriete 
songs en playlists en kunnen ze miljoenen songs beluisteren. De bediening is intuïtief met behulp van de 
MBUX spraakassistent via “Hey Mercedes” en via touchbediening op het stuurwiel of het centrale display. 

Personaliseren is eenvoudig en gemakkelijk 
In de EQS SUV kunnen persoonlijke profielen worden aangemaakt en worden gesynchroniseerd met 
bestaande profielgegevens in het Mercedes me-account. Door met de Mercedes me-app een QR-code te 
scannen, wordt het voertuig automatisch met het Mercedes me-account verbonden. 

Persoonlijke voorkeuren zoals een favoriete radiozender en voorgeprogrammeerde instellingen kunnen via het 
persoonlijke Mercedes me-profiel op elke zitplaats worden overgebracht. In het voertuig zijn maximaal zeven 
verschillende profielen met in totaal ongeveer 800 parameters mogelijk. De sfeerverlichting kan individueel 
worden ingesteld door configuratie op afstand, bijvoorbeeld vanuit huis. Omdat de profielen als onderdeel 
van Mercedes me in de cloud worden opgeslagen, kunnen de profielen ook in andere Mercedes-Benz 
modellen met de nieuwe generatie MBUX worden gebruikt. 

Naast de klassieke invoer van een pincode zorgt een speciale verificatieprocedure voor een hoog 
veiligheidsniveau. Vingerafdruk, gezichts- en stemherkenning kunnen worden gecombineerd. Dit maakt 
toegang tot individuele instellingen of verificatie van digitale betalingsprocessen vanuit het voertuig mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                        
21 Om gebruik te kunnen maken van de online muziekdienst hebben klanten een afzonderlijk persoonlijk contract met een geselecteerde 
streamingprovider nodig. 
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Welkom bij de grote in-car show 

De nieuwe EQS SUV: het MBUX Hyperscreen 

Dé highlight van het interieur is het MBUX Hyperscreen. Deze grote, gebogen schermunit loopt bijna van A-
stijl tot A-stijl. De drie individuele schermen die zich onder één glazen afdekking bevinden, smelten visueel 
samen tot één display. Aanvullend op de innovatieve zero-layer, biedt het MBUX Hyperscreen een intuïtieve 
touchbediening met haptische feedback en force feedback. Het krasbestendige glas is gecoat om het reinigen 
te vergemakkelijken. 

Met het MBUX Hyperscreen lopen drie displays bijna naadloos in elkaar over tot een indrukwekkende 
schermband van meer dan 141 cm breed: het bestuurdersdisplay (schermdiagonaal: 12,3 inch), het centrale 
display (17,7 inch) en het voorpassagiersdisplay (12,3 inch) ogen als één visuele eenheid. 

De geselecteerde weergavestijl wordt op alle displays uniform weergegeven en de helderheid wordt 
homogeen aangepast aan de lichtomstandigheden in het interieur. De bedieningspanelen voor de 
automatische airconditioning bevinden zich in het onderste gedeelte van het centrale display. Deze blijven 
permanent weergegeven, zodat de bestuurder en de voorpassagier de temperatuur en de ventilatie direct 
kunnen aanpassen. 

Voor een bijzonder hoge weergavekwaliteit wordt bij het centrale display en het voorpassagiersdisplay oled-
technologie toegepast. Hun afzonderlijke pixels zijn zelfoplichtend; niet-geactiveerde beeldpixels blijven 
uitgeschakeld, wat ervoor zorgt dat ze diepzwart lijken. De actieve oled -pixels schitteren daarentegen met 
een hoge kleurhelderheid, wat ook voor hoge contrastwaarden zorgt – ongeacht de kijkhoek en de 
lichtomstandigheden. 

Het centrale display en het voorpassagiersdisplay bieden ook haptische feedback. Wanneer een vinger 
bepaalde plaatsen op het touchscreen aanraakt, brengen actuatoren (acht in het centrale display, vier in het 
voorpassagiersdisplay) een voelbare trilling teweeg in de glazen afdekking. De gebruiker voelt dus impulsen 
op het gladde oppervlak, die de indruk geven van een mechanische schakelaar. Een ander 
bedieningshulpmiddel dat bekend is van hoogwaardige consumentenelektronica is de force feedback van 
beide displays. Hiervoor is een gemetalliseerd schuim als krachtsensor in het systeem geïntegreerd. 
Verschillende drukniveaus op het glas zorgen voor verschillende reacties. MBUX springt dan bijvoorbeeld naar 
een ander menuniveau. 

Met het 12,3 inch oled-voorpassagiersdisplay krijgt de voorpassagier een eigen scherm en 
bedieningsgedeelte, waardoor de rit nog aangenamer en leuker wordt. De voorpassagier kan tijdens de rit 
dynamische content bekijken, zoals streaming video of tv. Het systeem maakt gebruik van een intelligente, op 
camera’s gebaseerde blokkeringslogica die herkent of de bestuurder naar het voorpassagiersdisplay kijkt. Als 
dat het geval is, dimt het systeem automatisch de dynamische content. Als de voorpassagiersstoel niet bezet 
is, wordt het scherm een digitaal decoratief beeld. Er kan worden gekozen uit verschillende decoratieve 
afbeeldingen, waaronder een sterrenhemel, of het Mercedes-Benz pattern. 

De gebogen glazen afdekking is gemaakt van bijzonder krasbestendig aluminiumsilicaatglas en gecoat om het 
reinigen te vergemakkelijken. Zo kunnen bijvoorbeeld vingerafdrukken gemakkelijk worden verwijderd met 
een microvezeldoekje. 

De ontwikkeling: ergonomisch, uitgekiend en robuust 
Tijdens de ontwikkeling van het MBUX Hyperscreen hebben de engineers van Mercedes-Benz uitgebreide 
ergonomische tests uitgevoerd met behulp van visuele stralen. Het resultaat is een geoptimaliseerde uitlijning 
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van het MBUX Hyperscreen om reflecties als gevolg van de kromming van de glazen afdekking te verminderen. 
Bovendien wordt het bovenste deel van de voorruit verduisterd door een getinte strook. 

Andere details die met de kenmerkende zorgvuldigheid van Mercedes-Benz zijn ontworpen, zijn de helderheid 
van alle drie de beeldschermen, die aan de omgevingsomstandigheden wordt aangepast. Een lichtsensor 
boven het centrale display bepaalt het verlichtingsniveau in het bestuurders- en voorpassagiersgedeelte. De 
camera die is geïntegreerd in het bestuurdersdisplay meet de omgevingshelderheid. Zowel de helderheid als 
de beeldinhoud van de displays worden automatisch aangepast. Tegelijkertijd is het ontwikkelde algoritme 
minder gevoelig voor strooilicht en dus voor verkeerde interpretaties van het meetsysteem. 

Tolerantie voor hoge temperatuurverschillen, ongevoeligheid voor trillingen en bescherming tegen stof 
behoren tot de strenge automotive eisen waaraan het gehele systeem voldoet. Verouderingsgerelateerde 
inbrandingseffecten van oled-displays worden tegengegaan met behulp van diverse technische oplossingen. 
Het verouderingsproces van elke afzonderlijke pixel wordt permanent bewaakt en op de achtergrond wordt 
een automatische aanpassing uitgevoerd om dit te compenseren. Bovendien draait de weergegeven 
beeldinformatie lichtjes en onmerkbaar tegen de wijzers van de klok in om permanente belasting te 
verminderen. 

De productie: gebogen, gelijmd en bedrukt 
De grote glazen afdekking wordt driedimensionaal gebogen met behulp van een geavanceerd gietproces. Dit 
warm vervormen van glas bij procestemperaturen van circa 650 °C stelt de hoogste eisen aan de productie en 
procesbeheersing en wordt ook toegepast bij het vervaardigen van optisch glas voor cameralenzen en 
smartphone-glascovers. Bij het MBUX Hyperscreen maakt dit proces een vervormingsvrij zicht op de displays 
over de hele breedte van het voertuig mogelijk, ongeacht de straal van de glasafdekking. 

Alle displays zijn transparant verbonden met de glazen afdekking voor een uniforme brekingsindexcurve om 
reflecties zoveel mogelijk te vermijden. Het centrale display en het voorpassagiersdisplay zijn onder vacuüm 
optisch met de glazen afdekking verbonden. Voor dit zogeheten dry bonding-proces wordt een kleefstof 
gebruikt die vergelijkbaar is met dubbelzijdig plakband. Voor het lcd-bestuurdersdisplay, dat door zijn 
ontwerp vlak is, wordt een nat verlijmingsproces gebruikt waarbij het lijmmateriaal vloeibaar is om de straal 
van de glazen afdekking te compenseren. 

De zwarte gebieden tussen de schermen zijn van achteren op de glazen afdekking gedrukt met een 
zeefdrukprocédé dat speciaal aan de kromming is aangepast. De kleur van de zwarte opdruk werd aangepast 
aan het reflectiegedrag van de oled-displays om een homogene algemene indruk te krijgen in een groot aantal 
lichtsituaties. Voor bepaalde belangrijke waarschuwingslampjes rechts en links van het bestuurdersdisplay 
wordt tijdens het zeefdrukproces een masker gebruikt om het symbool uit te sparen. 

Het MBUX Hyperscreen is voorzien van een doorlopende kunststof lijst. Dit zichtbare deel is gelakt in silver 
shadow met behulp van een uitgebreid drielaags proces. Dit laksysteem bereikt een bijzonder hoogwaardige 
oppervlakte-indruk door extreem dunne tussenlagen. De geïntegreerde sfeerverlichting in het onderste 
gedeelte van het MBUX Hyperscreen laat de schermunit als het ware zweven op het dashboard. 

Uit voorzorg: de veiligheidsmaatregelen 
Voor een optimale stabiliteit is het MBUX Hyperscreen rechtstreeks op de dwarsdrager van de cockpit 
gemonteerd: de verbinding met een stabiliserende magnesium drager is een structureel onderdeel van het 
MBUX Hyperscreen wordt gemaakt via aluminium beugels. Dankzij hun honingraatstructuur kunnen ze bij een 
botsing op een gecontroleerde manier vervormen. Omwille van de bescherming bij botsingen van opzij reikt 
de glazen afdekking bewust niet tot aan de portieren. Bij een zware botsing van opzij bevinden zich achter de 
zijdelingse luchtuitstroomopeningen bovendien vooraf bepaalde breekpunten. 
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Projectie van belangrijke informatie  
 
De nieuwe EQS SUV: de uitrustingshighlights DIGITAL LIGHT en head-up display 
 
De koplamptechnologie DIGITAL LIGHT (optie) maakt innovatieve functies mogelijk, zoals de projectie van 
geleidingslijnen of waarschuwingssymbolen op de weg. Andere uitrustingshighlights zijn de head-up displays, 
die in twee formaten leverbaar zijn. Het grote augmented reality head-up display (AR-HUD) toont relevante 
informatie en acties driedimensionaal in de huidige rijsituatie. De technologie achter DIGITAL LIGHT en AR-
HUD is bekend van videoprojectoren. 
 
DIGITAL LIGHT heeft een lichtmodule met drie uiterst krachtige leds in elke koplamp, waarvan het licht wordt 
gebroken en gericht door 1,3 miljoen microspiegels. De microspiegels beslaan het oppervlak van een 
duimnagel. Een besturingseenheid met een krachtige grafische processor genereert via een HDMI-achtige 
verbinding een continue videostroom naar de spiegels. 
 
Een aantal voorbeelden van speciale assistentiefuncties22: 
 
 Waarschuwing voor wegwerkzaamheden door projectie van een graafmachinesymbool op het wegdek 
 Het richten van een spotlight op voetgangers langs de weg, als waarschuwing 
 Verkeerslichten, stopborden of inrijverboden worden aangeduid door het projecteren van een 

waarschuwingssymbool op het wegdek 
 Ondersteuning op smalle rijbanen (wegwerkzaamheden) door geleidingslijnen op het wegdek te 

projecteren 
 Indicatie van de start van een ondersteunde rijstrookwissel 
 Waarschuwing en richtingaanwijzing wanneer de spoorassistent of dodehoekassistent gevaar detecteert 
 
Het topografische licht houdt rekening met hoogteverschillen op basis van navigatiekaarten, met name 
hellingen. 
 
Er zijn optioneel twee verschillende head-up displays (HUD) leverbaar, waaronder een innovatieve augmented 
reality-variant (AR-HUD) met een bijzonder groot beeld. De openingshoek van het display is 10° horizontaal en 
5° verticaal. Het beeld bevindt zich op een virtuele afstand van 10 meter (basis-HUD: 4,5 meter). Dit 
weergavegebied komt overeen met een 77 inch monitor. De AR-HUD biedt uitgebreide augmented reality-
content voor rijassistentiesystemen en navigatie-informatie. Voor de bestuurder versmelten ze met de 
omgeving voor het voertuig en kunnen zo bijdragen aan een verdere vermindering van de afleiding. De 
beeldvormingsunit bestaat uit een hoge resolutie-matrix van 1,3 miljoen individuele spiegels en een zeer 
efficiënte lichtbron. 
 

 

 

 

 

 

 

   
                                                        
22 Als gevolg van de goedkeuringsvoorschriften kunnen de beschikbaarheid en de reikwijdte van de functies beperkt zijn, afhankelijk van het land. 
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Verschillende soundscapes voor een individuele akoestiek 

De nieuwe EQS SUV: de sound experiences 

Elektroauto’s zijn van nature stil. Desgewenst kan het rijden met de EQS SUV toch een akoestische belevenis 
worden: met een holistische geluidsproductie hebben de soundexperts van Mercedes-Benz de 
paradigmawisseling van de verbrandingsmotor naar de elektroauto akoestisch waarneembaar gemaakt. Er zijn 
in totaal drie soundscapes beschikbaar. Voor elke soundscape is optioneel een eigen rijgeluid beschikbaar. 
Het past zich adaptief aan de rijstijl en het rijprogramma aan. 

Een verscheidenheid aan soundscapes maakt een individuele akoestische set-up mogelijk. Als het Burmester® 
surround sound system aan boord is, beschikt de EQS SUV over de twee soundscapes ‘Silver Waves’ en ‘Vivid 
Flux’. ‘Silver Waves’ is een sensueel en zuiver geluid. ‘Vivid Flux’, gericht op EV-liefhebbers, is kristalhelder, 
synthetisch en toch menselijk warm. Ze kunnen worden geselecteerd of uitgeschakeld als sound experiences 
op het centrale display. 

Een andere soundscape kan worden ontgrendeld met behulp van over-the-air-technologie (OTA). ‘Roaring 
Pulse’ past bijzonder goed bij het karakter van de SUV. Deze sound experience doet denken aan krachtige 
machines, en is sonoor en extravert. 

Bestuurder en passagiers worden al akoestisch begroet bij het naderen van het voertuig en bij het instappen. 
Een overeenkomstige aura-sound begeleidt ook het uitstappen en vergrendelen van de EQS SUV. Ook het 
rijgeluid, dat door de luidsprekers in het interieur wordt weergegeven, maakt deel uit van de bijzondere 
soundscape. Het wekt emoties op en inspireert. Tegelijkertijd is het rijgeluid interactief, want het reageert op 
een groot aantal parameters zoals de stand van het gaspedaal, de snelheid of de energieterugwinning. Ook de 
keuze van het rijprogramma beïnvloedt het rijgeluid; in het rijprogramma ‘Sport’ bijvoorbeeld worden de 
geluiden dynamischer en worden verdere effecten geactiveerd. De versterker van het Burmester® surround 
sound system maakt gebruik van intelligente sounddesign-algoritmen om de geluiden in realtime te 
berekenen, en de luidsprekers geven ze vervolgens weer. 

De algoritmen en geluiden voor het sounddesign worden intern bij Mercedes-EQ gecreëerd. Het 
interdisciplinaire team bestaat behalve uit natuurkundigen ook uit sounddesigners, mediavormgevers en 
mechatronicaspecialisten. Zij werken aan het geluid van de EQS SUV en de andere modellen in het 
akoestieklaboratorium, dat volledig is afgeschermd van externe geluiden en trillingen. Tijdens testritten 
bepalen de soundexperts welke emoties de soundscapes oproepen in het echte verkeer. De mobiele 
luistertests vinden plaats met interactieve demovoertuigen, onder meer in het nieuwe Prüf- und 
Technologiezentrum (PTZ) in het Duitse Immendingen.  

Om een samenspel te bereiken tussen de actie van de bestuurder, de reactie van het voertuig en de feedback 
van het geluid, is muzikale compositie zoals de harmonieleer niet de enige basis. De levendigheid van het 
geluidslandschap varieert als gevolg van vele geluidsdimensies. Op die manier creëert het sounddesign een 
holistische, multisensoriële ervaring die in wisselwerking staat met het hele voertuig. Dit ligt op het 
spanningsveld tussen comfortabele rust en precieze, emotioneel vormgegeven feedback. 
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Luchtzuivering op het hoogste niveau 

De nieuwe EQS SUV: ENERGIZING AIR CONTROL plus 

Helaas, jullie moeten buiten blijven, zegt de EQS SUV tegen fijnstof, microdeeltjes, pollen en andere stoffen. 
Dat komt doordat zijn HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air) de binnenkomende buitenlucht op een zeer 
hoog filtratieniveau reinigt. In de recirculatiemodus wordt de lucht gefilterd door het interieurfilter van de 
automatische airconditioning. De actieve kool in de HEPA- en interieurfilters vermindert zwaveldioxide, 
stikstofoxiden en geurtjes. Het HEPA-filter maakt deel uit van ENERGIZING AIR CONTROL plus en maakt 
gebruik van de ruimte onder de motorkap van de EQS SUV. In 2021 heeft het Österreichisches Forschungs- 
und Prüfinstitut (OFI), na een aanvraag van Mercedes-Benz, het interieurfilter van deze optionele uitrusting de 
‘OFI CERT’ ZG 250-1 certificering toegekend voor virussen en bacteriën. 

Het systeem is voorzien van filters, sensoren, een weergaveconcept en luchtconditionering. In combinatie met 
de intelligente omschakeling tussen frisse lucht en recirculatielucht zorgt ENERGIZING AIR CONTROL plus 
voor een zeer goede luchtkwaliteit in het interieur van het voertuig. De fijnstofniveaus buiten en binnen 
worden bovendien in realtime weergegeven in MBUX. Met de preconditionering is het ook mogelijk om de 
binnenlucht te reinigen voordat de bestuurder instapt. 

Dankzij zijn purpose-design heeft de EQS SUV een zeer groot filtersysteem onder de ‘motorkap’. Met een 
formaat van 596/412/40 mm heeft het HEPA-filter bijna de oppervlakte van een DIN A2-vel (420/594 mm), 
oftewel het is ongeveer vier keer zo groot als een DIN A4-vel. Met 9,82 dm³ is het volume bijna 10 liter. De 
filtratie vindt plaats in drie fasen. Een grof voorfilter houdt bladeren, sneeuw en zand tegen en vangt grotere 
deeltjes op. Tegelijkertijd beschermt dit filter het HEPA-filter tegen een hoge concentratie grove deeltjes. De 
afscheiding in dit HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air) gebeurt door middel van een mechanisch proces 
met behulp van een synthetisch membraan: de microvezellaag vangt fijnstof van klasse PM 2,5 tot PM 0,3 op 
– deze deeltjes zijn dus kleiner dan 2,5 μm. Tot 99,75 procent van de deeltjes wordt afgescheiden dankzij de 
efficiëntie van het filter, dat is gecertificeerd volgens DIN EN 1822. De bij het filter bereikte vermindering van 
verontreinigende stoffen is vergelijkbaar met die in cleanrooms en operatiekamers. 

In de laatste, derde stap reduceert het interieurfilter nog meer fijne deeltjes, alsmede zwaveldioxide, 
stikstofoxiden en onaangename geurtjes. De filtratie van zwaveldioxide en stikstofoxiden gebeurt met behulp 
van speciale actieve kool in het HEPA-filter en het interieurfilter. Door hun poriestructuur hebben ze een zeer 
groot inwendig oppervlak. In het HEPA-filter van de EQS SUV wordt ongeveer 600 gram actieve kool gebruikt. 
Het adsorptieoppervlak komt overeen met ongeveer 150 voetbalvelden. De actieve kool wordt gemaakt van 
kokosnootdoppen, die een bijproduct zijn van de cosmetica-industrie. 

In 2021 heeft Mercedes-Benz bij het Österreichisches Forschungs- und Prüfinstitut (OFI) met succes de 
certificering ‘OFI CERT’ ZG 250-1 aangevraagd voor de interieurfilter23. Luchtfilters met dit certificaat 
reduceren bepaalde bacteriën en virussen direct bij het filter. Om hun kwaliteit te bewijzen, moeten de 
luchtfilters gestandaardiseerde tests doorstaan en worden ze geanalyseerd met behulp van aanvullende 
wetenschappelijke analyses. De testresultaten certificeren het interieurfilter van ENERGIZING AIR CONTROL 
plus voor de geteste virussen24 en bacteriën25.  

 Een virus-opvangcapaciteit van meer dan 86 procent als het filter nieuw is 
 Een virus-opvangcapaciteit van meer dan 80 procent in verouderde toestand na een 

klimaatveranderingstest met verschillende temperaturen en vochtigheidsgraden 
 Bacterie-opvangcapaciteit van meer dan 90 procent als het filter nieuw is 

                                                        
23 ZG-250-1 (ofi.at). 
24 Getest met testvirus MS2 bacteriofagen op het filter. 
25 Getest met Kocuria varians testbacteriën op het filter. 
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 Bacterie-opvangcapaciteit van meer dan 88 procent in verouderde toestand na klimaatveranderingstest 
 Zeer geringe terugvloeiing van gefilterde virussen op de achterkant van het filter, onder de infectiedrempel 

 
Altijd op de hoogte: weergave van de fijnstofwaarden buiten en binnen het voertuig 
In combinatie met de automatische omschakeling tussen frisse lucht en recirculatielucht zorgt ENERGIZING 
AIR CONTROL plus voor de beste luchtkwaliteit in het voertuig. De luchtkwaliteitssensor ondersteunt het 
omschakelen tussen frisse lucht en recirculatielucht en detecteert geurtjes, stikstofoxiden en koolstofdioxide 
in de buitenlucht. De geklimatiseerde recirculatielucht wordt in de recirculatiemodus meermaals gefilterd en 
op regelmatige tijdstippen met frisse lucht doorgespoeld. Met behulp van de preconditionering kan de 
binnenlucht ook worden gereinigd voor het instappen. 

De fijnstofniveaus buiten en binnen het voertuig worden ook weergegeven het MBUX. Ze kunnen in detail 
worden bekeken in het speciale menu ‘Luchtkwaliteit’. Als de kwaliteit van de buitenlucht slecht is, kan het 
systeem ook adviseren om de zijruiten of het schuifdak te sluiten. 

No.6 MOOD mimosa: een aardse geur met een vleugje sensualiteit 
De actieve parfumering van de EQS SUV, die deel uitmaakt van het AIR BALANCE-pakket, doen een waar 
beroep op de reukzin. Voor het nieuwe elektromodel werd een speciale geur samengesteld: No.6 MOOD 
mimosa is een aardse geur met een vleugje sensualiteit. 

De geurcomponenten ontvouwen zich in drie fasen. De top-, hart- en basisnoten zijn op elkaar afgestemd en 
vormen een harmonieus geheel. De topnoot brengt de eerste geurindruk over. In het geval van No.6 MOOD 
mimosa wordt deze gedomineerd door de aroma’s van viooltjes, sinaasappel, zwarte bes en framboos. 
Cyclamen, jasmijn, geranium en mimosa bepalen daarentegen de middenfase van het parfum, oftewel de 
hartnoot. De basisnoot ruikt het langst en geeft het parfum een zekere diepgang. Hij bevat houtachtige en 
harsachtige geurnuances van tabak, cederhout, sandelhout en honing. 

De naam van de Mercedes-Benz parfums bestaat uit een iconisch nummer van het merk, de aanduiding 
‘MOOD’ en het hoofdbestanddeel van het parfum. De Mercedes-EQ geuren dragen het nummer 6, omdat de 
eerste elektroauto’s in 1906 aan het gamma werden toegevoegd in de vorm van de ‘Mercédès Electrique’-
modellen. Hun elektrische wielnaafmotoren werden aangedreven door een accu. Ze waren leverbaar als 
personenwagens, trucks, bussen, ambulances en brandweerwagens in de meest uiteenlopende uitvoeringen. 
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Akoestische oases, powernap en individuele comfortaanbevelingen 

De nieuwe EQS SUV: het ENERGIZING-comfortprogramma 

In de EQS SUV omvat het ENERGIZING-comfortprogramma de drie ENERGIZING NATURE-programma’s ‘Forest 
Glade’, ‘Sound of the Sea’ en ‘Summer Rain’. Deze zorgen voor een meeslepende en indrukwekkend 
realistische geluidservaring. De kalmerende geluiden werden gecreëerd in samenspraak met akoestisch 
ecoloog Gordon Hempton. Net als bij de overige ENERGIZING-comfortprogramma’s worden ook andere 
zintuigen aangesproken met lichtstemmingen en beelden. Nieuw in het Power Nap-programma tijdens een 
pauze is de uitgebreide conditionering van het interieur: de zonwering (rollo) van het panoramaschuifdak 
(optie) wordt gesloten en de bestuurdersstoel wordt in een rustpositie gezet. Zo wordt een atmosfeer 
gecreëerd die bevorderlijk is voor het slapen. De powernap kan de prestaties van de bestuurder verhogen en 
nieuwe energie geven. 

De ENERGIZING NATUR-programma’s in een oogopslag: 

 ‘Forest Glade’: helpt om te ontsnappen aan het lawaaierige dagelijks leven en de concentratie bevorderen. 
Vogelgezang, ritselende bladeren en een zacht briesje creëren een feelgood-ambiance. Het programma 
wordt afgerond met warme muziek en subtiele geuren. 

 ‘Sounds of the Sea’: kan een positief en ontspannend effect hebben door de combinatie van zachte 
muziek, geluiden van de branding en zeemeeuwen. Verwarmt en koelt tegelijkertijd met het rustgevende 
langzame ritme van de oceaangolven in combinatie met luchtstromen van de airconditioning. 

 ‘Summer Rain’: dient als een akoestische oase in lawaaierig verkeer, verkoelend en rustgevend met 
geluiden van regendruppels op bladerdaken, onweer in de verte, tikkende regen en ambient muziek. 

De geluiden zijn gebaseerd op de ‘Quiet Planet’ audiobibliotheek, die akoestisch ecoloog Gordon Hempton in 
de loop der jaren heeft samengesteld. De sounddesignafdeling van Mercedes-Benz heeft de geluiden in 
stukken van 10 minuten gerangschikt en voor de ervaring in het voertuig gemixt. Eigen muzikale composities 
versterken de totaalindruk van de natuurgeluiden en hun kalmerende werking. 

Power Nap: kort herstelprogramma voor de bestuurder en voorpassagier tijdens een pauze 
Tijdens een onderbreking van de reis, bijvoorbeeld op een parkeerplaats of bij een laadstation, kan het Power 
Nap-programma worden geselecteerd. Het programma bestaat uit drie fasen – in slaap vallen, slapen, wakker 
worden – en kan de prestaties van de bestuurder verhogen en hem of haar nieuwe energie geven. Nieuw bij 
het Power Nap-programma tijdens een pauze is de uitgebreide conditionering van het interieur: de EQS SUV 
zorgt voor een slaapbevorderende atmosfeer door de voorstoel in een ruststand te zetten, de zijruiten en 
rollo’s te sluiten, de ionisatie van de frisse lucht en recirculatielucht te activeren en de sfeerverlichting aan te 
passen. Rustgevende geluiden en de weergave van een sterrenhemel op het centrale display ondersteunen 
het in slaap vallen – als het Power Nap-programma is gestart voor de voorpassagiersstoel, wordt dit ook 
weergegeven op het voorpassagiersdisplay. 

Het ontwaken gaat gepaard met een aangenaam activerende soundscape, passende geuren en een 
kortstondig actieve subtiele massage en stoelventilatie. Tot slot wordt de stoel weer rechtop gezet en wordt 
de rollo in het panoramadak geopend. Hiermee eindigt het programma, waarna de bestuurder zich weer kan 
richten op het rijden. 
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ENERGIZING-comfortprogramma en ENERGIZING COACH: aangenaam reizen en fit blijven 
Het ENERGIZING-comfortprogramma van de EQS SUV is gebaseerd op het doorontwikkelde systeem van de 
S-Klasse. Naast de drie ENERGIZING NATURE-programma’s omvat het ook de programma’s ‘Freshness’, 
‘Warmth’, ‘Vitality’, ‘Joy’, ‘Comfort’ en ‘Power Nap’, evenals trainingen en ENERGIZING-tips. 

De visualisatie wordt versterkt door de actieve sfeerverlichting en grote schermen met animaties in hoge 
resolutie. Passagiers kunnen vanaf hun zitplaats aan een lopend programma deelnemen (‘Join’-modus) of hun 
eigen programma voorstellen om andere passagiers (‘Share’-modus). De spraakassistent “Hey Mercedes” is 
geïntegreerd in het systeem. Een uitspraak als “Ik ben gestrest” activeert bijvoorbeeld automatisch het ‘Joy’-
programma met regeneratief karakter. Zegt de bestuurder “Ik ben moe”, dan wordt hem gevraagd een pauze 
in te lassen en start het ENERGIZING-comfortprogramma het ‘Vitality’-programma. 

De ENERGIZING COACH is gebaseerd op een intelligent algoritme. Afhankelijk van de situatie en de persoon 
wordt het programma ‘Freshness’, ‘Warmth’, ‘Vitality’ of ‘Joy’ aanbevolen. Als de Mercedes-Benz vivoactive® 3 
smartwatch, de Mercedes-Benz Venu® smartwatch of een andere geschikte Garmin® wearable is gekoppeld, 
optimaliseren persoonlijke waarden zoals stressniveau of slaapkwaliteit de precisie van de aanbeveling. Via 
de Mercedes me-app stuurt de smartwatch belangrijke gezondheidsgegevens van de drager naar de 
ENERGIZING COACH, bijvoorbeeld hartslag, stressniveau en slaapkwaliteit. Het aanbevolen 
comfortprogramma kan direct vanaf de suggestie worden gestart in de vorm van een melding in MBUX. Het 
doel is om ervoor te zorgen dat de bestuurder zich ook tijdens veeleisende of monotone ritten goed en 
ontspannen voelt. Bovendien wordt de polsslag die door de geïntegreerde Garmin® wearable wordt 
geregistreerd, op het centrale display weergegeven. 

Voor de EQS SUV zijn twee ENERGIZING-pakketten leverbaar: 

• Het ENERGIZING-pakket omvat het ENERGIZING-comfortprogramma, de ENERGIZING COACH en het AIR 
BALANCE-pakket. 

• Het ENERGIZING-pakket plus omvat bovendien stoelventilatie/-verwarming voor, stuurwielverwarming en 
multicontourstoelen voor. 
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De fluisterklasse 

De nieuwe EQS SUV: het geluids- en trillingscomfort 

De EQS SUV is ontworpen om te voldoen aan de hoogste normen op het gebied van geluidscomfort. Hij is dan 
ook voorzien van een groot aantal innovatieve oplossingen, waaronder speciale akoestische schuimsoorten in 
een aantal profielen van de carrosserie en de inkapseling van de elektrische aandrijfeenheden (eATS) voor en 
achter. De eATS zijn dubbel geïsoleerd met behulp van rubberen steunen. Rillen in de bekleding van de 
voertuigbodem verminderen het geluid van steenslag dat in de wielkasten terechtkomt. 

Zelfs bij het ontwerp van de elektrische aandrijfunits (eATS) wordt rekening gehouden met het geluids- en 
trillingscomfort (NVH – Noise, Vibration, Harshness). De magneten zijn binnenin de rotors op een NVH-
geoptimaliseerde manier gerangschikt (bekend als ‘laminering’). Hierdoor wordt ook het gebruik van zeldzame 
aardmetalen beperkt. De vorm van de wikkeling draagt ook bij aan het trillingscomfort, vooral bij lage 
toerentallen. De spoelen in de stator staan onder een hoek ten opzichte van de permanente magneten van de 
rotor. Dit vermindert het optreden van zogeheten detentietorsies. Deze zouden kunnen leiden tot lichte, maar 
onaangename trillingen bij zeer langzaam rijden. 

Bovendien heeft de afdekking van de omvormer een sandwichontwerp van drie lagen metaal en kunststof. De 
eATS-units zijn dubbel ontkoppeld van de behuizing via elastomeerlagers. 

De 4MATIC-modellen zijn uitgerust met een innovatief draagframe op de vooras. Als verbindingstechniek 
wordt de zogeheten injectielijm gebruikt. Hierbij worden de vier hoofdcomponenten – gesmede aluminium 
delen en een geëxtrudeerd profiel – samengevoegd tot een component met geoptimaliseerde 
trillingseigenschappen. 

Zeer doeltreffende veer- en massa-onderdelen zorgen voor een continue geluidsisolatie van de dwarsbalk 
onder de voorruit tot de laadvloer. Tijdens de productie van de carrosserie worden in veel onderdelen 
akoestische schuimsoorten aangebracht. 

Bovendien is de hoofdbodem om NVH-redenen voorzien van speciale profielen. Deze voorkomen resonantie 
van het oppervlak en dus het ontstaan van een overeenkomstig structuurgeluid. Rillen in de bekleding van de 
voertuigbodem verminderen het geluid van steenslag dat in de wielkasten wordt opgeworpen. 

De twee akoestische verdelers in de zeer grote achterklep verminderen dreungeluiden. Deze kunnen worden 
veroorzaakt door wervelingen van de rijbaan en worden bevorderd door het grote volume van het interieur, 
inclusief de bagageruimte. Zoals bij alle estates en SUV’s van Mercedes-Benz is de sluitgreep losgekoppeld 
van de achterklep. 

Daarnaast zijn er vele andere aero-akoestische maatregelen getroffen, waarover meer in het specifieke 
hoofdstuk. 
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Zicht op de toekomst 

De nieuwe EQS SUV: de navigatie met Electric Intelligence 

De naam zegt het al: navigatie met Electric Intelligence. Het systeem plant de snelste en meest comfortabele 
route, inclusief laadstops, op basis van tal van factoren en reageert dynamisch op bijvoorbeeld files of een 
verandering in rijstijl. De navigatie met Electric Intelligence is slim: het systeem berekent zelfs de verwachte 
laadkosten voor een laadstop. Bovendien kan de klant de geplande routes individueel bewerken door 
favoriete laadstations langs de route toe te voegen of voorgestelde laadstations uit te sluiten. 

Terwijl een conventionele actieradiuscalculator zich baseert op gegevens uit het verleden, kijkt de navigatie 
met Electric Intelligence juist naar de toekomst. Voor de berekening van de route wordt de energiebehoefte 
berekend. Er wordt rekening gehouden met de topografie, de route, de omgevingstemperatuur, de snelheid en 
de behoefte aan verwarming en koeling. Andere factoren zijn de verkeerssituatie op de geplande route, de 
beschikbare laadstations langs de route, hun laadcapaciteit en de betaalfuncties. De berekeningen vinden 
plaats in de cloud en worden gecombineerd met boordgegevens. 

De klant hoeft niet noodzakelijkerwijs de accu altijd volledig te laden, maar krijgt een specifiek advies over de 
vereiste laadtijd aan het laadstation. De stops bij de laadstations worden gepland op de manier die het meest 
gunstig is voor de totale reistijd: onder bepaalde omstandigheden kunnen twee korte laadstops met een 
hogere laadcapaciteit efficiënter zijn dan één keer lang laden. Bovendien past de navigatie met Electric 
Intelligence automatisch de laadinstellingen van het voertuig aan en optimaliseert deze voor snelladen langs 
de route. 

In de EQS SUV geeft MBUX ook aan of de beschikbare acculading voldoende is om zonder laden terug te 
keren naar het vertrekpunt. 

Laadstations langs de route die handmatig zijn toegevoegd, krijgen voorrang bij de routeberekening. 
Voorgestelde laadstations kunnen worden uitgesloten. De geschatte laadkosten per laadpunt worden 
berekend. 

Als het risico bestaat dat de bestemming of het laadstation met de geselecteerde instellingen niet worden 
bereikt, geeft de actieve actieradiusbewaking een melding om de ECO-rijfuncties te activeren. Bovendien 
wordt de rijsnelheid voor het bereiken van het volgende laadstation of de bestemming berekend en 
weergegeven op de snelheidsmeter. Onder het menupunt ‘Actieradius’ kan de bestuurder verschillende 
energieverbruikers uitschakelen om de actieradius te vergroten en de ECO-rijfuncties activeren om een 
efficiëntere rijstijl te ondersteunen. 
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Hoe stroom in het voertuig komt 

De nieuwe EQS SUV: de laadfuncties 

De EQS SUV biedt drie laadprogramma’s aan – ‘Standard’, ‘Home’ en ‘Work’. Per programma kunnen 
parameters als de vertrektijd, de airconditioning en maximale laadniveaus vooraf worden ingesteld. De 
laadprogramma’s ‘Home’ en ‘Work’ kunnen worden geactiveerd op basis van de locatie. Dit betekent dat ze 
automatisch worden ingeschakeld zodra het voertuig op de in het systeem opgeslagen posities bij een 
laadpunt wordt geparkeerd. De gebruiker wordt hierover geïnformeerd via MBUX. 

De EQS SUV beschikt ook over de volgende intelligente laadfuncties: 

 ‘ECO Charging’ is een functie die zich richt op het behoud van de accu. Diverse maatregelen verminderen 
de belasting van de accu tijdens het laden en vertragen het natuurlijke verouderingsproces. Zo wordt 
bijvoorbeeld de maximale laadcapaciteit verlaagd, wordt een laadlimiet van 80 procent aangehouden en 
wordt het laden uitgesteld op basis van de ingestelde vertrektijd. 

 Met de functie ‘laadonderbrekingen’ kan de klant tijdsperiodes vastleggen waarin de AC-laadprocessen 
worden gepauzeerd. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld elektriciteitskosten worden bespaard. 

 In Japan kan de EQS SUV ook bidirectioneel laden, oftewel in beide richtingen. De CHAdeMO (‘Charge de 
Move’) laadstandaard ondersteunt daar het laden in twee richtingen. Dit is de voorwaarde voor de 
toepassingen V2G (Vehicle-to-Grid) en V2H (Vehicle-to-Home). Dit betekent dat de EQS SUV bijvoorbeeld 
kan dienen als buffer voor elektriciteit uit de fotovoltaïsche installatie in huis of het huishouden van 
energie kan voorzien bij uitval van het openbare stroomnet. 

De laadcomponenten van de EQS SUV 
Boven de achteras van de EQS SUV bevindt zich een laadsysteem van de nieuwste generatie. Het kan worden 
gebruikt om de accu via het openbare elektriciteitsnet op te laden met eenfasige of driefasige wisselstroom 
en een optionele laadcapaciteit tot 22 kW. Daarnaast zijn er in sommige landen intelligente wallboxen van 
nationale partners beschikbaar voor klanten. Mercedes-Benz biedt ook voor deze wallboxen een 
installatieservice aan. Deze omvat een voorafgaande controle van de installatievoorwaarden, een 
gedetailleerd advies en uiteraard de installatie zelf. 

Voor het (snel)laden met gelijkstroom is een DC-snellaadsysteem met een laadcapaciteit tot 200 kW 
aanwezig. Hoge laadstromen kunnen door temperatuur- en laadmanagement langdurig worden gehandhaafd. 
In slechts 15 minuten wordt genoeg vermogen voor nog eens 250 km (voorlopige waarde volgens WLTP)1 
geladen. 

De werkelijke laadtijd is afhankelijk van de actuele voertuigparameters, de beschikbare infrastructuur en de 
landspecifieke voertuiguitrusting. De laadcontactdoos bevindt zich rechtsachter in het voertuig en is 
uitgevoerd volgens de eisen van het land: 

 Europa en de VS krijgen het CCS-systeem (Combined Charging System), waarmee gelijk- en wisselstroom 
via dezelfde aansluiting kunnen worden geladen. 

 De voertuigen die bestemd zijn voor China (GB/T-stekker) krijgen daarentegen een afzonderlijke 
laadaansluiting voor gelijkstroomlading zoals in Japan (CHAdeMO-norm). Hier wordt een dubbele 
laadcontactdoos gebruikt; deze combineert de afzonderlijke AC- en DC-laadcontactdozen onder één 
laadklep. 
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Met de nieuwe Plug & Charge-functie kunnen Mercedes me Charge-klanten de EQS SUV bijzonder eenvoudig 
en comfortabel laden (zie voor details het hoofdstuk over Mercedes me Charge). 

Mercedes me Eco Coach: persoonlijke trainer voor milieuvriendelijk rijden 
De Eco Coach ondersteunt het gebruik en de optimalisatie van het voertuig op basis van reële gegevens door 
nuttige tips en uitleg te geven over duurzaam en zuinig gebruik met betrekking tot individuele rij-, laad- en 
parkeeractiviteiten. Deze inspanningen worden beloond met punten die op een later tijdstip kunnen worden 
ingewisseld voor aantrekkelijke prijzen. Bovendien kunnen spannende uitdagingen worden voltooid om de 
score verder te verhogen. De Eco Coach is geïntegreerd in de displays van de EQS SUV. 
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Uitgebreid laadnetwerk, gecompenseerd met groene stroom 

De nieuwe EQS SUV: Mercedes me Charge26  

Sinds 2021 zorgt Mercedes-Benz voor een compensatie met groene stroom wanneer klanten via Mercedes 
me Charge laden in Europa. Hoogwaardige garanties van oorsprong zorgen ervoor dat er evenveel groene 
stroom uit hernieuwbare energiebronnen aan het net wordt teruggeleverd als er via Mercedes me Charge aan 
wordt onttrokken. In de eerste drie jaar na de aanschaf van een EQS SUV geldt er voor klanten geen 
basisvergoeding voor Mercedes me Charge en dus voor Green Charging. Een ander voordeel is IONITY 
Unlimited: alle Europese EQS-rijders kunnen vanaf de activering van de service via Mercedes me Charge een 
jaar lang gratis gebruikmaken van het IONITY-snellaadnetwerk. De Plug & Charge-functie maakt het laden van 
de EQS SUV zeer comfortabel. 

Mercedes me Charge is een van de grootste laadnetwerken ter wereld: het telt momenteel meer dan 700.000 
AC- en DC-laadpunten, waarvan ongeveer 300.000 in Europa. Daartoe behoren ook de snellaadstations van 
IONITY, waarvan het aantal in de komende jaren nog fors zal worden uitgebreid. Als een van de 
aandeelhouders van het Europese snellaadnetwerk IONITY investeert Mercedes-Benz namelijk samen met de 
andere partners 700 miljoen euro. Verwacht wordt dat hierdoor het aantal IONITY-laadstations in heel Europa 
tegen 2025 van 400 tot 1.000 zal stijgen, met in totaal zo’n 7.000 laadpunten. 

Alle Europese EQS-klanten kunnen via Mercedes me Charge vanaf de activering van de service een jaar lang 
gratis gebruikmaken van het IONITY-snellaadnetwerk. De IONITY-laadstations bieden nu al uitsluitend groene 
stroom. Mercedes me Charge heeft de mogelijkheid om de CO2-voetafdruk verder te verkleinen aanzienlijk 
uitgebreid: met Mercedes me Charge laden klanten sinds 2021 bij alle openbare laadstations in heel Europa 
met gecompenseerde ‘groene’ stroom. Bovendien wordt de functionaliteit van Mercedes me Charge in MBUX 
uitgebreid met functies zoals het filteren en voorspellen van de beschikbaarheid van laadstations. 

Om het gebruik van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te bevorderen, maakt Mercedes-Benz 
gebruik van garanties van oorsprong om het laadproces groen te maken. De kwaliteit van deze garanties van 
oorsprong wordt bepaald door een label voor groene stroom. Dit garandeert dat een gelijkwaardige 
hoeveelheid elektriciteit uit hernieuwbare bronnen aan het net wordt toegevoerd ter compensatie van het 
laden van een elektroauto. De hoeveelheid energie die wordt gebruikt voor het laden wordt dus, na het 
eigenlijke laden, gecompenseerd met groene stroom, terwijl er ook stimulansen worden gecreëerd om te 
investeren in installaties voor hernieuwbare energie. Er geldt geen basisvergoeding voor Mercedes me Charge 
gedurende de eerste drie jaar na de aanschaf van een EQS SUV. De prijzen van de verschillende 
laadexploitanten kunnen variëren. 

Openbaar laden met Mercedes me Charge wordt binnenkort nog eenvoudiger en transparanter: vanaf juni 
2022 komt er een nieuw tariefsysteem in Europa. Mercedes me Charge gaat in de toekomst drie nieuwe 
laadtarieven aanbieden die zijn afgestemd op de individuele rijprestaties. Mercedes me Charge S voor 
mensen die af en toe laden, Mercedes me Charge M voor mensen met een gemiddeld laadgedrag en 
Mercedes me Charge L voor frequente laders. Met de invoering van het nieuwe tariefsysteem krijgen klanten 
ook toegang tot vaste prijzen die ongeacht de exploitant gelden. Het basistarief voor Mercedes me Charge L is 
inbegrepen voor EQS-rijders in het eerste jaar na activering van de service. 

Plug & Charge – eenvoudiger en handiger laden 
Met de Mercedes me Charge-functie Plug & Charge kan de EQS SUV nog comfortabeler worden geladen bij 
openbare laadstations die geschikt zijn voor Plug & Charge. Wanneer de laadkabel wordt ingestoken, start het 
laadproces automatisch; er is geen verdere verificatie door de klant vereist. Het voertuig en het laadstation 
                                                        
26 Om gebruik te kunnen maken van de Mercedes me connect-service Mercedes me Charge, is een afzonderlijk laadcontract met een geselecteerde 
externe provider vereist voor de betaling van de kosten en de facturatie. Voor het gebruik van de Mercedes me connect-services zijn een persoonlijk 
Mercedes me-ID, inclusief een akkoord voor de gebruiksvoorwaarden voor de Mercedes me connect-services vereist. 
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communiceren rechtstreeks via de laadkabel. Plug & Charge is niet alleen beschikbaar bij de meer dan 1.500 
IONITY-snellaadstations in heel Europa, maar nu ook bij de ultrasnelle laadstations van Aral pulse. Alleen al in 
Duitsland zijn er meer dan 500 ultrasnelle pulse-laadpunten, en het netwerk groeit voortdurend – ook buiten 
Duitsland. Mercedes-Benz blijft gestaag werken aan de uitrol van Plug & Charge naar nog meer laadstations. 
 
Bovendien blijven de klanten van Mercedes me Charge profiteren van de geïntegreerde betaalfunctie met 
automatische betaling. De klant kiest de gewenste betaalmethode slechts één keer. Vervolgens wordt elk 
laadproces automatisch afgeschreven – ook in het buitenland. De afzonderlijke laadprocessen worden 
overzichtelijk op een maandelijkse factuur vermeld. 
 
Of een laadstation geschikt is voor Plug & Charge, is te zien aan de hand van de details van het laadstation op 
het display van de EQS SUV en de Mercedes me-app. Het is ook mogelijk om naar specifieke geschikte 
laadstations te zoeken. Plug & Charge is de vierde manier om toegang te krijgen tot laadpunten, naast de 
activering via MBUX op het mediadisplay van het voertuig, de Mercedes me-app en de Mercedes me Charge-
card. 
 
Mercedes me-app: eenvoudig te gebruiken op smartphones en tablets 
De Mercedes me-app biedt vele handige functies. Een daarvan is een filteroptie waarmee de laadpunten 
kunnen worden gesorteerd op criteria zoals beschikbaarheid of laadcapaciteit. Hoe druk het betreffende 
laadstation in de loop van de dag naar verwachting zal zijn, wordt bepaald en weergegeven op basis van een 
waarschijnlijkheidsberekening. De functie ‘navigatie met Electric Intelligence’ stelt intelligente laadpunten 
voor, berekent de totale reistijd en geeft een schatting van de vooraf te maken laadkosten. Zie voor meer 
details het aparte hoofdstuk. 
 
Mercedes me Eco Coach: personal trainer voor milieubewuster rijden 
De Eco Coach ondersteunt het gebruik van de EQS SUV op basis van reële gegevens. Het systeem geeft 
nuttige tips en uitleg over het duurzame en zuinige gebruik van het voertuig op basis van de individuele rij-, 
laad- en parkeeractiviteiten. Wie de tips ter harte neemt, verdient punten, die op een later tijdstip kunnen 
worden ingewisseld voor aantrekkelijke prijzen. Bovendien kunnen gebruikers spannende uitdagingen 
voltooien om hun score verder te verhogen. De Eco Coach is geïntegreerd in het display van de EQS SUV. 
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Uitgekiend thermoconcept met individueel klimaatcomfort, ook achterin 
 
De nieuwe EQS SUV: de automatische airconditioning 
 
De preconditionering werkt aangenaam en efficiënt. De automatische airconditioning THERMATIC met twee 
klimaatzones is standaard, terwijl de automatische airconditioning THERMOTRONIC met vier (vijfzitter) en vijf 
(zevenzitter) klimaatzones als optie leverbaar is. Beide systemen zijn voorzien van gevoelige sensoren en 
intelligente recirculatieregelingen. 
 
Het intelligente thermomanagement van de EQS SUV omvat verschillende circuits: 
 
 Het koelcircuit van de aandrijflijn wordt gebruikt om niet alleen de elektrische aandrijflijn maar ook de 

DC/DC-omvormer en de laadcomponenten te koelen. Het uitgekiende thermoconcept voor een hoge 
belastbaarheid en veelvuldig accelereren met constant hoge prestaties omvat ook de zogeheten waterlans 
in de as van de rotor van de elektromotor. Andere koelelementen in het koelcircuit zijn vinnen op de stator 
en de naaldvormige pin-fin structuur op de omvormer. De transmissieoliekoeler zorgt ook voor meer 
efficiëntie bij het rijden in de kou: de transmissieolie absorbeert de warmte van het sneller verwarmde 
algemene systeem en wordt daardoor dunner, wat de wrijving vermindert. 

 Aan het koelcircuit van de aandrijflijn is een verwarmingscircuit voor het interieur gekoppeld. Zodra de 
verwarming is ingeschakeld, stroomt de warmte door de verwarmingswarmtewisselaar (klein 
verwarmingscircuit, elektrisch verwarmingselement). Als er restwarmte in de aandrijflijn aanwezig is, 
schakelt het systeem over op het grote circuit. Alleen als de warmte daarvan niet voldoende is, 
bijvoorbeeld bij bijzonder lage buitentemperaturen, wordt extra warmte opgewekt via de hoogvoltage PTC-
boosterverwarming (zogeheten register- of serieschakeling). Door deze efficiënte benutting van de 
restwarmte is bijverwarming in het frequente temperatuurbereik boven 5°C vaak niet meer nodig. 

 De HV-accu heeft een eigen koelcircuit met afzonderlijke koeler en chiller (warmtewisselaar tussen koel- 
en koelcircuit). Met het oog op een langere levensduur wordt de accu bij normaal bedrijf gekoeld met 
aanzienlijk kouder koelwater dan de aandrijflijn. Bij zeer hoge buitentemperaturen wordt het koelmiddel 
gekoeld door een machine die parallel aan de radiator is aangesloten en die gebruikmaakt van het 
koelmiddel van de airconditioning. Deze optie wordt vooral gebruikt om bijzonder hoge 
snellaadcapaciteiten te faciliteren wanneer het voertuig stilstaat. Een andere hoogvoltage PTC-
boosterverwarming is in het accucircuit geïntegreerd. Deze heeft als taak de accu op te warmen tot een 
temperatuurniveau dat gunstig is voor de werking (bij temperaturen onder -25 °C) of de accu te verwarmen 
voor een eventuele snellaadsessie (bij temperaturen onder 10 °C). 

 Het interieur wordt gekoeld door een koelcircuit met elektrische compressor en verdamper. Voor de afvoer 
van warmte in de koelmodule wordt een luchtgekoelde condensor toegepast. 

 
Preconditionering: aangename temperaturen direct bij het instappen 
De vertrektijd en de gewenste interieurtemperatuur kunnen vooraf via Mercedes me, dus ook op afstand via 
de app, of via het centrale display in het voertuig worden gekozen. In het ideale geval wordt de EQS SUV 
tijdens het laden verwarmd of gekoeld, zodat de daarvoor benodigde energie uit het stroomnet komt en geen 
actieradius kost. 
 
Tijdens het voorverwarmen via de preconditionering worden – afhankelijk van de uitrusting – naast de 
binnenlucht ook de stoelen verwarmd. Tijdens het voorkoelen daarentegen schakelt de elektrische 
airconditioning in en daalt zo de temperatuur in het interieur. Afhankelijk van de uitrusting wordt ook de 
stoelventilatie geactiveerd. 
 
Airconditioningsystemen: persoonlijke instellingen in het gebruikersprofiel 
De standaard automatische airconditioning THERMATIC met twee klimaatzones garandeert een individueel 
klimaatcomfort op de voorstoelen: de bestuurder en de voorpassagier kunnen de temperatuur afzonderlijk 
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instellen en opslaan in gebruikersprofielen. Dankzij het gevoelige sensorsysteem wordt de 
interieurtemperatuur automatisch constant gehouden – ook bij wisselende weersomstandigheden en 
wisselend zonlicht. 
 
Het geïntegreerde interieurfilter, dat werkt op basis van actieve koolstof, is zeer efficiënt en kan naast stof en 
roetdeeltjes ook pollen, verontreinigende stoffen en onaangename geurtjes in de binnenkomende lucht 
verminderen. De EQS SUV schakelt automatisch over op recirculatie wanneer het systeem via GPS een tunnel 
detecteert. 
 
Naast de comfortinstelling biedt de automatische airconditioning ook de bedrijfsmodi ‘ECO’ en ‘ECO+’. Met 
‘ECO’ is de werking van de airconditioning nog steeds onbeperkt mogelijk met een gereduceerde 
verwarmings- en koelcapaciteit. In de ‘ECO+’-modus worden alleen de ventilator en, indien nodig, de 
restwarmte van het eATS-systeem gebruikt. De compressor en verwarming voor de HV-componenten blijven 
daarentegen uitgeschakeld. In de modi ‘ECO’ en ‘ECO+’ wordt het energieverbruik van de 
airconditioningfuncties verminderd, zodat de actieradius zo groot mogelijk wordt. 
 
De EQS SUV is optioneel leverbaar met de automatische airconditioning THERMOTRONIC met vier 
klimaatzones. Met dit systeem genieten ook de achterpassagiers op de tweede zitrij van een individueel 
regelbaar klimaat. Zij kunnen de instellingen aanpassen op hun eigen bedieningspaneel. Een ander verschil 
met de THERMATIC is de nog intelligentere recirculatiemodus: een sensor voor luchtkwaliteit en schadelijke 
gassen controleert continu de kwaliteit van de aangezogen buitenlucht en schakelt automatisch over op de 
recirculatiemodus in geval van verhoogde niveaus van verontreinigende stoffen. 
 
Individueel regelbaar klimaatcomfort, ook voor de passagiers op de derde zitrij, wordt geboden door de 
optionele automatische airconditioning THERMOTRONIC met vijf klimaatzones. Dit systeem regelt de 
temperatuur en ventilatie voor vijf zones, onafhankelijk van elkaar. Op die manier genieten alle passagiers van 
het door hen gewenste klimaat. 
 
Indien wordt gekozen voor ENERGIZING AIR CONTROL plus, maakt ook een HEPA-filter deel uit van de 
optionele uitrusting. Het HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air) heeft een zeer hoge filtratiegraad 
waardoor het in staat is fijne deeltjes, microdeeltjes, pollen en andere stoffen die met de buitenlucht mee 
naar binnen komen, op te vangen. Een actieve koollaag vermindert zwaveldioxide, stikstofoxiden en geurtjes. 
Voor de details van ENERGIZING AIR CONTROL plus met HEPA-filter: zie het betreffende hoofdstuk. 
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Comfortabel, dynamisch en adaptief 

De nieuwe EQS SUV: het onderstel 

Het onderstel van de nieuwe EQS SUV bevat een vooras met vier draagarmen en een multilink achteras. De 
luchtvering AIRMATIC met traploos verstelbare demping ADS+ behoort tot de standaarduitrusting. Om de 
bodemvrijheid te vergroten, kan de voertuighoogte met maximaal 25 mm worden verhoogd. Naast de 
DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s ‘ECO’, ‘Comfort’, ‘Sport’ en ‘Individual’ beschikt de EQS SUV ook over een 
‘Offroad’, een extra rijprogramma voor offroad-rijden. Deze modus kan met of zonder ESP® worden gebruikt. 
Ook standaard is de achterasbesturing met een stuurhoek tot 4,5° voor een grote wendbaarheid in de stad en 
dynamiek buiten de stad. 

De standaard luchtvering AIRMATIC reageert bijzonder fijngevoelig. De luchtvering combineert luchtbalgen 
met adaptieve ADS+-dempers waarvan de karakteristieken voor elk afzonderlijk wiel volledig automatisch 
kunnen worden aangepast, zowel in de ingaande als in de uitgaande fase. Tijdens het rijden stellen een 
uitgekiend sensorsysteem en algoritmen de dempers in op basis van de kwaliteit van de weg, zodat 
bijvoorbeeld het rijden over een hobbel met slechts één wiel niet op de hele as en het interieur wordt 
overgebracht. De veer en de demper zijn gecombineerd in één veerpoot op de vooras, maar zijn gescheiden 
op de achteras. 

De niveauregeling maakt deel uit van AIRMATIC. Het systeem houdt de bodemvrijheid constant, ongeacht de 
belading van het voertuig, en past deze aan wanneer dat nodig is. Om de bodemvrijheid te vergroten, kan het 
niveau van de EQS SUV met maximaal 25 mm worden verhoogd. Dit is mogelijk tot een snelheid van 80 km/h. 
Onder de 60 km/h kan de carrosserie met een druk op de knop met 25 mm worden verhoogd, boven de 70 
km/h wordt deze automatisch weer verlaagd tot het normale niveau. In de modi ‘Comfort’ en ‘Sport’ wordt de 
carrosserie bovendien automatisch met respectievelijk 10 en 15 mm verlaagd bij snelheden boven 110 km/h 
om de luchtweerstand te verminderen en de rijstabiliteit te verhogen. Als het voertuig vervolgens langzamer 
rijdt dan 80 km/h, keert de carrosserie terug naar de uitgangspositie. 

Perfect manoeuvreerbaar: beide assen kunnen sturen 
De standaard achterasbesturing met een stuurhoek tot 4,5° draagt bij aan het wendbare en dynamische 
karakter van de EQS SUV. Als alternatief kunnen de achterwielen zelfs tot 10° naar binnen draaien. Dat maakt 
een draaicirkel van 11,0 in plaats van 11,9 meter mogelijk, wat overeenkomt met de draaicirkel van veel 
kleinere middenklassers. De variant met de grote stuurhoek kan na levering nog worden geactiveerd via een 
OTA-upgrade. De achterashoeken en trajecten worden weergegeven in het rijprogramma-menu op het 
centrale display. 

De interactie tussen de vooras- en achterasbesturing is erop gericht om in stadsverkeer en op provinciale 
wegen een wendbare respons met geringe stuurkracht te bieden. Tegelijkertijd wordt een zeer hoge mate van 
stabiliteit bereikt. Dit resulteert bijvoorbeeld in beperkte rolbewegingen en een sterke demping van 
gierbewegingen. Bij hoge snelheden ligt de nadruk meer op stabiliteit, zonder dat dit ten koste gaat van de 
precisie en het respons. Deze toegevoegde waarde wordt bereikt door de geïntegreerde regeling van 
stuurinrichting en remmen (ESP®), waardoor de rijveiligheid aanzienlijk wordt verbeterd. 

De achterasbesturing werkt als volgt: een elektromotor drijft via een aandrijfriem een spindel op de achteras 
aan. Hierdoor kan de spindel axiaal worden versteld. Afhankelijk van de snelheid (onder/boven 50 km/h) en 
de stuurhoek draaien de achterwielen in dezelfde of tegengestelde richting als de voorwielen. Eenvoudig 
gezegd resulteert dit in een grotere wendbaarheid en een kleinere draaicirkel door tegensturen en meer 
stabiliteit door sturen in dezelfde richting. Om de maximale hoek aan te passen aan de desbetreffende 
situatie, worden de omgevingsgegevens van de voertuigsensoren (radar, camera, ultrasoon) gebruikt. Het 
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systeem schakelt over van sturen in tegengestelde richting naar sturen in dezelfde richting zodra de snelheid 
boven de 50 km/h komt. 

DYNAMIC SELECT: met rijprogramma ‘Offroad’ 
Met DYNAMIC SELECT kan de bestuurder de eigenschappen van de aandrijving, het ESP®, het onderstel en de 
besturing wijzigen. Naast ‘ECO’, ‘Comfort’, ‘Sport’ en ‘Individual’ beschikken de EQS SUV-modellen met 
4MATIC ook over ‘Offroad’, een extra rijprogramma voor offroad-rijden. In het algemeen is de curve van het 
gaspedaal in dit rijprogramma veel vlakker. Het voertuigniveau wordt met 25 mm verhoogd. Bij snelheden 
boven 80 km/h daalt het voertuig tot het normale niveau. Daalt de snelheid tot onder de 50 km/h, dan wordt 
het voertuig weer omhoog gebracht. Er kan worden gekozen uit twee versies van dit rijprogramma – met en 
zonder ESP®: 

In het rijprogramma ‘Offroad’ met geactiveerd ESP® wordt weinig slip op de mogelijk doordraaiende wielen 
toegelaten. Op die manier worden bijvoorbeeld op een natte weide aanzienlijk minder sporen achtergelaten. 
Dit wordt bereikt door de koppelbalancering tussen eATS en ESP®. De druk in het regelsysteem komt zo exact 
overeen met het koppel aan het wiel. Bij het inveren op dit soort terrein vindt een soort voorvulling plaats. Dit 
betekent dat het onbelaste wiel tijdens de reboundfase al van druk in de wielrem wordt voorzien om te 
voorkomen dat het kan gaan slippen. 

Het doel van het rijprogramma ‘Offroad’ met ESP® OFF is om voldoende slip toe te laten, maar het voertuig 
toch veilig en gemakkelijk bestuurbaar te maken. Veel wielslip is bijvoorbeeld nuttig om op zand voldoende 
voortstuwing te genereren – het voertuig ploegt zich dan als het ware vooruit. De controledrempels van de 
ASR-tractiecontrolesysteem zijn hierbij aanzienlijk verruimd. Zelfs in potentieel kritieke situaties, zoals het 
keren op een duin, wanneer het momentum niet voldoende is om de top te bereiken, heeft de bestuurder 
altijd het volledige koppel beschikbaar. Er is voldoende vermogen beschikbaar vanuit het eATS-systeem. 

Het offroad-ABS werkt met aanzienlijk meer slip. De slip wordt verminderd via de stuurhoek, zodat het 
voertuig bestuurbaar blijft. Downhill Speed Regulation (DRS) wordt in de EQS SUV gerealiseerd via de iBooster 
en niet meer via een hydraulische eenheid (ESP®) zoals bij de modellen met verbrandingsmotor. Daardoor 
werkt DRS veel stiller en nog soepeler. 

De standaardinstelling is het rijprogramma ‘Comfort’. De keuze wordt bevestigd door een zicht- en hoorbare 
feedback. Het gekozen rijprogramma wordt weergegeven op het centrale display. 
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Meer veiligheid en minder stress 

De nieuwe EQS SUV: de assistentiesystemen 

De EQS SUV kan met vier modulaire uitrustingspakketten volledig volgens persoonlijke voorkeuren worden 
geconfigureerd. Ook de rijassistentiesystemen zijn dienovereenkomstig gebundeld. Het standaard Advanced-
pakket omvat bijvoorbeeld het assistentiepakket. Wie voor een van de pakketten Advanced Plus, Premium of 
Premium Plus kiest, krijgt er standaard het rijassistentiepakket plus bij. 

Het assistentiepakket bevat de volgende drie rijassistentiesystemen: 

Actieve afstandsassistent DISTRONIC 

Op alle soorten wegen – snelwegen, provinciale wegen of in de stad – kan dit intelligente systeem 
automatisch een vooraf ingestelde afstand tot voorliggers bewaren. Speciale kenmerken: 

• Selectie van de dynamiek van DISTRONIC in MBUX, afhankelijk van DYNAMIC SELECT 
• Aanpassing van de ingestelde snelheid en acceleratie voor een maximale actieradius 
• Bij navigatie met Electric Intelligence (zie apart hoofdstuk) en geactiveerde routegeleiding kan desgewenst 

de laadtoestand op de bestemming of ook bij het tussenliggende laadpunt worden opgegeven. De actieve 
afstandsassistent DISTRONIC past vervolgens het acceleratiegedrag en, indien nodig, ook de kruissnelheid 
aan. 

Dodehoekassistent en uitstapwaarschuwingsfunctie 

De dodehoekassistent kan de bestuurder zichtbaar en, wanneer de richtingaanwijzer wordt bediend, ook 
hoorbaar waarschuwen voor een botsing van opzij als andere weggebruikers zich tijdens het rijden of bij het 
uitstappen in de dode hoek bevinden. Met de uitstapwaarschuwingsfunctie blijft de dodehoekassistent de 
omgeving van het voertuig gedurende 3 minuten nadat het voertuig is geparkeerd in de gaten houden en 
waarschuwt het voor naderende voertuigen, inclusief tweewielers.  

Actieve spoorassistent 

In het bereik van 60 tot 250 km/h maakt de actieve spoorassistent gebruik van een camera om te detecteren 
wanneer rijstrookmarkeringen of wegranden worden overschreden. Hierbij wordt de bestuurder geholpen om 
zo te voorkomen dat onbedoeld (zonder richting aan te geven) de rijstrook wordt verlaten. Het systeem grijpt 
ook in als er gevaar bestaat voor een botsing met gedetecteerde weggebruikers op de naastgelegen rijstrook, 
bijvoorbeeld met inhalende of tegemoetkomende voertuigen. Speciale kenmerken: 

• Reactie op gedetecteerde wegranden, bijvoorbeeld een grasberm 
• Bijzonder intuïtieve stuurinterventie 
• Instelling van de gevoeligheid via een menu (vroeg, gemiddeld, laat) 
• Aanvulling van de gevarenaanduiding met behulp van de actieve sfeerverlichting, DIGITAL LIGHT en het 

head-up display met augmented reality 

Het rijassistentiepakket plus bevat, bovenop de actieve afstandsassistent DISTRONIC27, de volgende 
rijassistentiesystemen:  

                                                        
27 In vergelijking met het assistentiepakket hier bovendien met anticiperende snelheidsaanpassing aan snelheidslimieten. Systeem kan reageren op 
stilstaande voertuigen die zich met een rijsnelheid van maximaal 100 km/h op de rijstrook bevinden. 
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Actieve stuurassistent 

Dit systeem helpt de bestuurder om op de rijstrook te blijven bij snelheden tot 210 km/h. Speciale 
kenmerken: 

• Rijstrookherkenning bij lage snelheden, ook met 360°-camera 
• Aanzienlijk betere beschikbaarheid en bochtenprestaties op provinciale wegen 
• Verbeterde rijstrookcentrering op snelwegen 
• Situatiespecifiek niet-gecentreerd rijden op de rijstrook (bijvoorbeeld de vorming van een noodrijbaan, 

maar ook oriëntatie op de wegrand op provinciale wegen zonder middenstreep)  

Uitwijk-stuurassistent 

De uitwijk-stuurassistent kan de bestuurder helpen wanneer deze in een kritieke situatie een andere door het 
systeem gedetecteerde weggebruiker wil ontwijken. De nieuwe EQS SUV houdt niet alleen rekening met 
stilstaande en overstekende voetgangers, maar ook met voertuigen, voetgangers en fietsers die zich in 
dezelfde richting verplaatsen. Het systeem werkt met snelheden tot 110 km/h en ook op doorgaande wegen 
wordt ondersteuning geboden. 

Actieve dodehoekassistent met uitstapwaarschuwingsfunctie  

De actieve dodehoekassistent kan een zichtbare waarschuwing – en als de richtingaanwijzers zijn 
ingeschakeld ook een hoorbare waarschuwing – geven voor mogelijke aanrijdingen van opzij, in een 
snelheidsbereik van ongeveer 10 tot 200 km/h. Als de bestuurder de waarschuwingen negeert en toch van 
rijstrook probeert te wisselen, kan het systeem bij snelheden van meer dan 30 km/h corrigerend ingrijpen 
door op het laatste moment eenzijdig af te remmen. Wanneer het voertuig stilstaat, kan de 
uitstapwaarschuwingsfunctie bij het uitstappen waarschuwen als een voertuig (of zelfs een fiets) binnen het 
kritieke gebied passeert. Deze functie is beschikbaar bij stilstand en tot 3 minuten nadat het contact is 
uitgezet. De waarschuwing wordt aangevuld met behulp van de actieve sfeerverlichting (ook bij de 
uitstapwaarschuwing). Dankzij de camera’s van de MBUX interieurassistent kan een waarschuwing worden 
gegeven als de bestuurder of voorpassagier alleen al hun hand richting de portiergreep bewegen. 

Actieve remassistent met kruisingsfunctie  

De actieve remassistent gebruikt de sensoren aan boord om te registreren of er een risico op een aanrijding 
met voorliggers, kruisend verkeer of tegenliggers is. Het systeem kan de bestuurder een zicht- en hoorbare 
waarschuwing geven als een aanrijding dreigt. Als de remreactie van de bestuurder niet intensief genoeg is, 
kan het systeem ook helpen door de remdruk te verhogen als de situatie daarom vraagt, en ook een 
autonome noodstop starten als de bestuurder niet reageert. Speciale functies zijn de afslagfunctie bij het 
wegrijden (inclusief overstekende voetgangers bij het afslaan), de kruisingsfunctie op doorgaande wegen (tot 
120 km/h) en het waarschuwen en afremmen voor tegenliggers. 
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Makkelijkere toegang tot kleinere parkeerplaatsen en smalle ingangen 

De nieuwe EQS SUV: de parkeerassistenten 

De EQS SUV is standaard uitgerust met het parkeerpakket met achteruitrijcamera. Dankzij krachtige sensoren 
die de omgeving van het voertuig in de gaten houden, kunnen de parkeersystemen de bestuurder in veel 
situaties helpen bij het manoeuvreren. De integratie van de parkeerassistent in MBUX maakt de bediening 
intuïtief en snel. In combinatie met het rijassistentiepakket bieden noodstopfuncties bijzondere bescherming 
voor andere weggebruikers. 

Dit zijn de drie zeer innovatieve parkeersystemen: 

Met remote parkeerassistent kan de bestuurder het voertuig van dichtbij in- en uitparkeren via de 
smartphone. Dit zorgt voor meer comfort bij het in- en uitstappen en bescherming tegen beschadiging bij het 
openen van de portieren. Met de nieuwste generatie remote parkeerassistent zijn vele parkeermanoeuvres 
mogelijk. De bestuurder houdt te allen tijde de controle over het parkeerproces. Het manoeuvreren gebeurt 
automatisch zolang de bestuurder het touchvlak op de smartphone ingedrukt houdt en daarbij het scherm 90° 
kantelt. Anders wordt het voertuig automatisch afgeremd tot stilstand. 

De memory parkeerassistent (SAE level 2) kan parkeerlocaties onthouden, zoals hoe de bestuurder van en 
naar zijn garage thuis moet komen. De bestuurder wordt gevraagd of hij/zij een automatische 
parkeerprocedure wil uitvoeren nadat het inleringsproces is voltooid. Als obstakels worden gedetecteerd, 
stopt het systeem totdat ze zijn verwijderd. 

Met de voorbereiding voor de INTELLIGENT PARK PILOT28 is de EQS SUV klaar voor Automated Valet Parking 
(AVP, SAE level 4). In combinatie met de noodzakelijke optionele uitrusting en de desbetreffende Mercedes 
me connect-service (landspecifiek) beschikt het voertuig over de vereiste techniek om in parkeergarages met 
AVP-infrastructuur volautomatisch en bestuurderloos in en uit te parkeren, voor zover de desbetreffende 
Mercedes me connect service-voor de EQS SUV beschikbaar en aangevraagd is, en de nationale wetgeving 
een dergelijke bediening toestaat. 

Ook de andere parkeersystemen ondersteunen de bestuurder op allerlei manieren. Wist u dat... 

... de actieve parkeerassistent ook gebruikmaakt van de achterasbesturing en zo nog behendiger het 
parkeervak in kan rijden? De berekening van de rijbanen (trajecten) is hierop afgestemd. En als het echt krap 
wordt, kan hij tot 12 manoeuvreerbewegingen maken. Het parkeerproces is voltooid wanneer het voertuig zich 
in een hoek van 100° ten opzichte van de startpositie bevindt. Acceleratie, sturen, remmen, schakelen en de 
bediening van de richtingaanwijzers worden automatisch geregeld. De bestuurder blijft verantwoordelijk en 
heeft de mogelijkheid om op elk moment in te grijpen en de parkeermanoeuvre te corrigeren of te voltooien. 

... wanneer u langs gedetecteerde parkeerplaatsen rijdt, een druk op een knop op het MBUX-display 
voldoende is om het parkeerproces te starten? Dit is de zogeheten Quick Park-functie van de actieve 
parkeerassistent. 

... de wegrijassistent de bestuurder kan waarschuwen als er bij het wegrijden een botsing met gedetecteerde 
objecten kan ontstaan doordat het gas- en rempedaal worden verwisseld of doordat een verkeerde 

                                                        
28 Deze functie is momenteel nog niet beschikbaar voor gebruik. Het gebruik van de INTELLIGENT PARK PILOT zal in de toekomst mogelijk worden, zodra 
de nationale wetgeving het gebruik van Automated Valet Parking (AVP) toestaat, parkeergarages met de noodzakelijke infrastructuur zijn uitgerust en de 
bijbehorende Mercedes me connect-service voor de betreffende variant van de EQS SUV beschikbaar is en is aangevraagd. 
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versnelling wordt gekozen? Tegelijkertijd wordt de snelheid in dergelijke gevallen kortstondig beperkt als het 
gevaar van een aanrijding wordt gedetecteerd. 

... het parkeerpakket met 360°-camera de informatie van vele sensoren en camera’s samenvoegt? Zo kunnen 
meer parkeerplaatsen worden geïdentificeerd en aangeboden voor geautomatiseerd parkeren, met inbegrip 
van door lijnen afgebakende parkeerplaatsen (in plaats van voertuigen). In totaal werken twaalf 
ultrasoonsensoren voor en achter, een achteruitrijcamera in de achterklep en nog eens drie camera’s in de 
buitenspiegels en aan de voorzijde samen. 

... met het parkeerpakket met 360°-camera een in realtime gerenderd voertuigmodel de status toont, zoals bij 
richting aangeven of remmen? Het visualiseert zelfs obstructies in het gezichtsveld, bijvoorbeeld geopende 
portieren. 

... de botsingsbescherming verder is uitgebreid tot kruisend verkeer? Als de sensoren tijdens het voor- of 
achteruit rijden andere kruisende voertuigen detecteren, wordt de bestuurder eerst zicht- en hoorbaar 
gewaarschuwd. De bescherming tegen een aanrijding van achteren gaat nog verder: als de bestuurder niet 
reageert en het gedetecteerde gevaar blijft bestaan, leidt het voertuig een autonome noodstop in. Deze 
voertuigafhankelijke functie wordt rear cross-traffic alert genoemd. 

... de actieve parkeerassistent van de EQS SUV de afstand tot obstakels ook met behulp van de actieve 
sfeerverlichting vanuit het perspectief van de bestuurder visualiseert? Net als voorheen wordt de afstand ook 
hoorbaar doorgegeven en op het scherm getoond. 
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Ontworpen voor veel mogelijke situaties 

De nieuwe EQS SUV: de passieve veiligheid 

De principes van integrale veiligheid gelden ongeacht het type aandrijving. Net als alle andere Mercedes-Benz 
modellen beschikt de EQS SUV daarom over een stijve passagierscel, speciale vervormingszones en moderne 
veiligheidssystemen. De Europese versie van de EQS SUV is het eerste model van Mercedes-Benz dat kan 
detecteren of de achterzitplaatsen daadwerkelijk bezet zijn. Als een achterpassagier geen gordel draagt, krijgt 
de bestuurder een specifieke waarschuwing. Een andere nieuwe functie bij Mercedes-Benz is de zogeheten 
inzittendenherinnering. Dit systeem kan aangeven of kinderen achterin het voertuig mogelijk over het hoofd 
worden gezien. In de modellen voor Europa, Australië en Nieuw-Zeeland is deze functie standaard aan boord, 
en in de VS wordt een soortgelijk systeem gebruikt. 

Het feit dat de EQS SUV gebaseerd is op een volledig elektroarchitectuur, opende ook nieuwe 
ontwerpmogelijkheden wat betreft het veiligheidsconcept. Zo kon een gunstige plaats voor de accu worden 
gekozen in een crashbeschermd gedeelte van de voertuigbodem (voor meer details over de veiligheid van het 
HV-systeem, inclusief de accu, zie het betreffende hoofdstuk). En omdat er geen groot motorblok aan boord 
is, kon het gedrag bij een frontale botsing nog beter worden gemodelleerd. Naast de standaard crashtests 
werden de prestaties van het voertuig in diverse extra belastingssituaties gecontroleerd en werden 
uitgebreide onderdelentests uitgevoerd in het Technologiezentrum Fahrzeugsicherheit (TFS). Een bijzonder 
aandachtspunt bij een grote SUV is onder meer de sterkte van het dak. 

Veiligheidsstructuur: bescherming tegen ongevallen  
De carrosserie van de EQS SUV is grotendeels gemaakt van verschillende soorten staal. In de hoofdbodem 
worden versterkingen van staal met een hoge treksterkte gebruikt. Persgehard stalen versterkingen zijn op 
intelligente wijze in de carrosseriestructuur geïntegreerd en gecombineerd met warmgevormde stalen 
componenten met een hoge sterkte. Het warmgevormde staal van de A- en D-stijlen is in de flenszones 
gedeeltelijk uitgegloeid, dat wil zeggen dat het daar een speciale thermische nabehandeling heeft ondergaan. 
Bij een botsing kan daardoor scheurvorming worden voorkomen. Op deze manier wordt voldaan aan de 
strenge crashnormen van Mercedes-benz. 

Frontale botsing 
Om ervoor te zorgen dat het front van de EQS SUV de energie zo gelijkmatig mogelijk absorbeert, verbindt een 
grote dwarsdrager de twee langsdragers. Zoals bij elke Mercedes-Benz dient de dwarsverbinding niet alleen 
als zelfbescherming, het is ook een belangrijk onderdeel voor de bescherming van andere weggebruikers. Aan 
de dwarsdragers zijn vervormbare crashboxen bevestigd, wat de reparatie van kleine beschadigingen 
vergemakkelijkt. 

Bij een zware frontale botsing absorberen twee langsdragers van staal met een hoge treksterkte de 
voornaamste energie. Een ondersteunende rol wordt gespeeld door een bovenste belastingsbaan op de 
veerpoot en een onderste belastingsbaan langs de integrale drager. De uit staal vervaardigde integrale drager 
biedt niet alleen plaats aan de eATS en de asonderdelen, maar speelt ook een sleutelrol bij een botsing. Bij 
ernstige vervormingen vormen de wielen een extra lastpad, waarbij ze naar achteren bewegen en tegen de 
dorpel en/of zijwand worden geduwd. De geometrie en sterkte van de dorpels zijn hierop afgestemd. Tussen 
de integrale steun en de accubehuizing zijn honingraat-vervormingselementen aangebracht, die de kracht die 
wordt uitgeoefend op de accubehuizing kunnen beperken. De accubehuizing zelf is uiterst stijf en laat relatief 
weinig vervorming toe, zodat de cellen binnenin niet worden beschadigd. Verstevigende structurele 
componenten zijn extra geïntegreerd in het voorste gedeelte van de voertuigbodem, met een minimale 
overlapping voor de zogeheten load case. 
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Botsing van opzij 
In principe is er bij een botsing van opzij slechts een zeer klein vervormingstraject beschikbaar. De zeer 
stabiele structuren van de EQS SUV dienen daarom ter bescherming van de inzittenden, maar ook van de 
accu. Naast de portieren met hun verstevigingen omvat de zijwandstructuur ook de stijlen, het dakframe en 
de zijbalken/dorpels. De dwarsverstevigingen in de voertuigbodem en de zeer stijve accubehuizing dragen in 
het geval van een botsing van opzij bij aan de hoge stabiliteit. De dorpels zijn gemaakt van staal en hebben 
een monocoque-ontwerp met een ingevoegd aluminiumprofiel. Bij een botsing van opzij zijn de dorpels 
specifiek ontworpen om vervormbaar te zijn, zodat kritieke schade aan de accumodules zoveel mogelijk wordt 
voorkomen. 

Botsing van achteren 
De EQS SUV is ook bestand tegen een botsing van achteren. Net als bij de voorkant helpt een dwarsdrager 
met vastgeschroefde crashboxen om de botsingsenergie van een eenzijdige belasting over beide langsdragers 
te verdelen. Dankzij het specifieke ontwerp van de structuurcomponenten en de achterasdrager is aan de 
strengste vereisten inzake accuveiligheid voldaan. 

Over de kop slaan 
Bij het over de kop slaan is het bijzonder belangrijk dat er voldoende hoofdruimte overblijft en dat er 
maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat de hoofden van de inzittenden naar buiten toe bewegen. 
Bij Mercedes-Benz gelden wereldwijd strenge eisen voor de overlevingsruimte als onderdeel van de Real-Life 
Safety-filosofie. Deze werden in de EQS SUV gevalideerd door middel van dakvaltests en dakcompressietests. 
Dat betekent dat zelfs aan de strenge eisen van zowel het IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) als de 
Amerikaanse wetgever voor de weerstand tegen dakcompressie kan worden voldaan. Bij deze tests wordt een 
drukplaat op de dakconstructie aangebracht op de A-stijl boven de voorruit aan bestuurderszijde (alleen IIHS) 
en vervolgens aan voorpassagierszijde. Het dak van het voertuig moet bestand zijn tegen een drukkracht die 
tot vier keer het voertuiggewicht kan bedragen. 

HV-systeem: automatische uitschakeling bij ernstige ongevallen 
De accu, de hoogspanningskabels (HV) en andere HV-componenten zijn zo ontworpen en beveiligd dat ze bij 
een ongeval aan de hoge veiligheidseisen van Mercedes-Benz voldoen. Meer hierover in het hoofdstuk 
‘Hoogspanningsbeveiliging’. 

Het meertraps beveiligingsconcept van het HV-systeem heeft zich al bewezen bij de andere Mercedes-EQ 
modellen. In geval van gevaar kan het automatisch worden uitgeschakeld en van de accu worden 
losgekoppeld. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een omkeerbare en een onomkeerbare uitschakeling. 
Een omkeerbare uitschakeling kan plaatsvinden bij kleine frontale aanrijdingen. Daarna is het mogelijk het HV-
systeem weer aan te sluiten door opnieuw op de startknop te drukken. Als het voertuig bij de hierdoor 
geïnitieerde systeemcontrole met isolatiemeting geen fout constateert, blijft de EQS dus rijdbaar. Alleen bij 
ernstige frontale botsingen, waarbij het voertuig meestal toch niet meer bestuurbaar is, wordt het HV-
systeem onherroepelijk uitgeschakeld. Het kan niet meer zonder reparatie worden geactiveerd. Dit geldt ook 
voor botsingen van opzij en bij het over de kop slaan, wanneer de drempel van de beveiligingssystemen is 
bereikt. Bij een kop-staartbotsing wordt het HV-systeem eveneens onomkeerbaar uitgeschakeld boven een 
bepaalde ernst van het ongeval. Bij het uitschakelen is er een voorziening om ervoor te zorgen dat er al na 
enkele seconden geen restspanning meer in het HV-systeem aanwezig is. 

Bovendien zijn er ook uitschakelpunten voor de hulpdiensten, waarbij zij zelf het HV-systeem kunnen 
uitschakelen. 

Een bijzonder kenmerk is dat het sensorsysteem van de airbagregeleenheid ook tijdens het laadproces actief 
blijft. Als een botsing van een bepaalde ernst wordt gedetecteerd terwijl het voertuig is aangesloten op een 
laadstation, onderbreekt de EQS SUV automatisch het laadproces. 
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Akoestische omgevingsbescherming: speciaal geluid als waarschuwing voor voetgangers 
De akoestische omgevingsbescherming (standaard) is een kunstmatig opgewekt voertuiggeluid. Dit maakt het 
voor voetgangers gemakkelijker om de EQS SUV bij lage snelheden waar te nemen. Eén geluidsgenerator is 
weerbestendig in de rechter voorwielkast geplaatst en één in de achterste voertuigbodem. Een EQ-specifiek 
geluid wordt gegenereerd tot een voertuigsnelheid van circa 30 km/h. Aanvankelijk wordt het luider en hoger 
naarmate de snelheid toeneemt. Uit deze verandering kunnen conclusies worden getrokken met betrekking 
tot de rijtoestand (remmen/accelereren). 

Boven 20 km/h wordt het geluid dan al geleidelijk minder, omdat het voertuig dan kan worden waargenomen 
door zijn banden- en windgeruis. Daalt de snelheid van een hogere snelheid weer tot 30 km/h, dan wordt het 
geluid weer geactiveerd. Bij het achteruitrijden klinkt onafhankelijk van de snelheid een intuïtief herkenbare 
intervaltoon. 

Moderne veiligheidssystemen 
Naast de airbag voor de bestuurder en voorpassagier is ook een kneebag voor de bestuurder standaard. Deze 
beschermt de benen tegen contact met de stuurkolom of het dashboard bij een ernstige frontale botsing. Dit 
kan letsel voorkomen, of de ernst ervan beperken. 

De standaard windowbags kunnen het risico van een botsing van het hoofd met de zijruit of binnendringende 
voorwerpen verminderen. Bij een ernstige botsing van opzij strekt de windowbag aan de kant van de 
aanrijding zich uit als een gordijn van de A- tot de C-stijl. Als over de kop slaan wordt gedetecteerd, kunnen 
de windowbags aan beide zijden worden geactiveerd. Voor de EQS SUV heeft Mercedes-Benz twee versies 
van de windowbag ontwikkeld met verschillende lengtes voor vijf- en zevenzitters. Dit betekent dat ook de 
derde zitrij over hoofdbescherming aan de zijkant beschikt. 

Om aan de nieuwe classificatie-eisen te voldoen, zijn de voertuigen voor Europa ook uitgerust met een 
middenairbag. Bij een zware botsing van opzij wordt deze tussen de bestuurder en de voorpassagier 
gepositioneerd, waardoor het risico dat hun hoofden elkaar raken wordt verkleind. De airbag is in de 
rugleuning van de bestuurdersstoel in het midden van het voertuig geïntegreerd. 

Pyrotechnische gordelspanners en gordelkrachtbegrenzers zijn standaard op alle buitenste zitplaatsen, 
inclusief de tweede en derde rij. Optioneel zijn sidebags voor de tweede zitrij beschikbaar. Ze bedekken de 
borstzone van de inzittenden op de buitenste achterzitplaatsen bij een zware botsing van opzij en vullen de 
bescherming aan die door de standaard windowbags wordt geboden. 

In combinatie met het nappaleder exclusiefpakket zijn verlichte designgordelsloten aan boord. Ze helpen bij 
het vastgespen omdat de gordelsloten gemakkelijker te vinden zijn dankzij de pulserende verlichting. Bij 
stilstand en bij lage snelheid branden de lampjes continu. 

De EQS SUV beschikt standaard over i-Size kinderzitbevestigingen op de twee buitenste zitplaatsen van de 
tweede rij. Met telkens twee verankeringen tussen de rugleuning en de zitting kunnen de kinderzitjes 
bijzonder snel en veilig worden geïnstalleerd. Top Tether-bevestigingspunten achter de achterste 
hoofdsteunen zorgen voor extra ondersteuning. 

Waarschuwingen: als de gordel niet wordt gedragen en er niet aan de kinderen wordt gedacht 
Als eerste model van Mercedes-Benz heeft de Europese versie van de EQS SUV niet langer alleen een 
gordelstatusindicator voor het achtercompartiment, maar een uitgebreider gordelwaarschuwingssysteem. Het 
waarschuwt wanneer de zitplaats bezet is en de veiligheidsgordel niet is vastgemaakt, waardoor een nog 
doeltreffender bescherming wordt geboden voor passagiers die geen gordel dragen. Voor dit doel zijn er ook 
speciale matten in de stoelen van de tweede rij en, indien van toepassing, van de derde rij verwerkt. Deze 
kunnen meten of de passagiers op hun plek zitten. 
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Mercedes-Benz streeft ernaar dat kinderen niet worden vergeten in het voertuig. De inzittendenherinnering 
kan helpen om kinderen die mogelijk achterin het voertuig over het hoofd worden gezien te signaleren. Het 
systeem wordt automatisch geactiveerd en gedeactiveerd als door het langere tijd openstaan van een 
achterportier kan worden aangenomen dat kleine kinderen in of uit het voertuig zijn gestapt. 

Bij het uitschakelen van het voertuig krijgt de bestuurder de melding ‘Geen personen of dieren achterlaten’ op 
het display te zien. De bestuurder kan het systeem tot de volgende start van het voertuig uitschakelen door 
de betreffende melding op het display te bevestigen. Een controlelampje geeft de status van het systeem aan. 

Als het voertuig van buitenaf wordt vergrendeld zonder dat de achterpassagiers voldoende tijd hebben gehad 
om uit te stappen, kan bij geactiveerd systeem een waarschuwingssequentie worden uitgevoerd. 

• De alarmlichten gaan gedurende ongeveer 3 seconden aan 
• De claxon produceert gedurende ongeveer 3 seconden een geluidssignaal  
• Op het centrale display verschijnt gedurende enkele minuten een duidelijke boodschap 

Het systeem waarschuwt niet als na het uitschakelen van de EQS SUV ten minste een van de achterportieren 
lang genoeg openstaat om een persoon te laten uitstappen. 

Standaard met PRE-SAFE® 
De EQS SUV is standaard uitgerust met het preventieve inzittendenbeschermingssysteem PRE-SAFE®. Het 
gebruikt de tijd voorafgaand aan een dreigend ongeval om zich met diverse maatregelen zo goed mogelijk op 
het ongeval voor te bereiden. Het doel is om eventuele belastingen te verminderen. Zo kan de elektrisch 
aangedreven, reversibele gordelspanner op de voorstoelen de voorwaartse verplaatsing bij een noodstop 
aanzienlijk verminderen. In bepaalde situaties sluiten de zijruiten of het panoramaschuifdak automatisch. 
Daarnaast kan de voorpassagiersstoel bij een botsing in een gunstiger positie worden gezet. Bovendien kan 
PRE-SAFE® Sound het gehoor voorconditioneren en de effecten van het crashgeluid op het gehoor 
verminderen. Kortom, de componenten van het PRE-SAFE®-systeem kunnen het risico op letsel aanzienlijk 
verminderen. 

In combinatie met het rijassistentiepakket plus of het rijassistentiepakket met DRIVE PILOT zijn ook PRE-
SAFE® plus en PRE-SAFE® Impulse Side aan boord. PRE-SAFE® plus kan maatregelen treffen bij een dreigende 
kop-staartbotsing. 

Omdat er bij een botsing van opzij slechts een beperkte kreukelzone beschikbaar is, kan PRE-SAFE® Impulse 
Side de getroffen bestuurder of voorpassagier al voor de botsing zo veel mogelijk beschermen, zodra het 
systeem detecteert dat een botsing van opzij onmiddellijk dreigt. Daartoe worden de luchtkamers in de 
zijwangen van de rugleuningen van de voorstoelen in fracties van een seconde opgeblazen. 
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Hoog beveiligingsniveau tegen hoogspanning 

De nieuwe EQS SUV: de hoogspanningsveiligheid  

Om elektrische schokken en hoogenergetische kortsluitingen te vermijden, heeft Mercedes-Benz een 
meertraps HV-beveiligingsconcept ontwikkeld, dat uit zeven hoofdelementen bestaat. Naast de accu maken 
alle componenten met een spanningsniveau van meer dan 48V deel uit van het HV-systeem. Het 
beveiligingsconcept zorgt voor optimale veiligheid tijdens het rijden, ook na een botsing. 

• Scheiding van positieve en negatieve lijnen 
Het conventionele elektrische 12V-systeem waarover het voertuig beschikt, gebruikt de 
voertuigcarrosserie als negatieve klem (‘aarde’). Het HV-systeem daarentegen is volledig geïsoleerd van de 
voertuigstructuur: alle HV-componenten zijn met elkaar verbonden met zowel een positieve als een 
negatieve leiding. De HV-leidingen zijn herkenbaar aan hun oranje omhulsel. Zelfs bij beschadiging bestaat 
er geen onmiddellijk gevaar voor een elektrische schok of kortsluiting, aangezien er ook in dit geval geen 
sprake is van een gesloten circuit. 

• Zelftest HV-systeem 
Het gehele HV-systeem, met name de accu, bewaakt zichzelf voortdurend. Continue temperatuur-, 
isolatie- en kortsluitingsmetingen detecteren en signaleren foutstromen in een vroeg stadium. Een 
zogeheten vergrendelingsschakelcircuit omvat alle HV-componenten en controleert of alle componenten 
correct zijn aangesloten. Fouten in het systeem worden weergegeven en bij twijfel kan het HV-systeem 
niet worden opgestart, of wordt het zelfs automatisch uitgeschakeld. 

• Beschermingszones 
Op basis van meer dan vijftig jaar ongevallenonderzoek door Mercedes-Benz, waarbij duizenden 
ongevallen werden onderzocht, werd speciaal voor elektroauto’s een beschermingszoneconcept 
ontwikkeld. Daarbij wordt het voertuig in drie zones verdeeld: 

O  Buitenzone: in geval van een kleine schade wordt het HV-systeem meestal niet getroffen en hoeft het 
dus niet automatisch te worden uitgeschakeld. Dat komt omdat de HV-componenten zich ofwel buiten 
het door dergelijke kleine schades getroffen gebied bevinden, ofwel door aanvullende maatregelen zijn 
beveiligd (zie punt 4, inherente stabiliteit) 

O  Binnenzone: indien het voertuig betrokken is bij een zwaardere botsing, wordt het HV-systeem 
automatisch uitgeschakeld (zie ook punt 6): bij een ongeval van een dergelijke ernst worden de airbags 
in de regel geactiveerd. Afhankelijk van de krachtrichting van het ongeval en de ernst ervan, wordt het 
HV-systeem omkeerbaar of onomkeerbaar uitgeschakeld (grote ongevalsernst bij frontale botsing, 
botsing van opzij of botsing van achteren, over de kop slaan). Ofwel kan de klant het systeem dan weer 
inschakelen, ofwel is activering pas weer mogelijk na vervanging van onderdelen. 

O  Kernzone: in de derde voertuigzone treedt bij botsproeven meestal geen of slechts geringe vervorming 
op. Deze beschermingszone is geschikt om er bijvoorbeeld de HV-accu of bijzonder gevoelige 
onderdelen in onder te brengen. 

• Inherente stabiliteit 
In het geval van HV-onderdelen in de buitenste vervormingsgebieden dragen met name de stijve 
behuizingen bij aan de bescherming van onderdelen. Hiertoe worden schadepatronen en belastingsniveaus 
afgeleid uit crashsimulaties en crashtests tijdens de ontwikkeling van het voertuig. Aangetaste HV-
onderdelen moeten ook worden beschermd tegen contact na de botsing. De eisen voor de mechanische 
eigenschappen van de HV-accu’s zijn bijzonder hoog. Hier worden, naast de standaard botsproeven, ook 
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andere belastingsgevallen toegepast om een nog betere dekking van de werkelijke 
ongevalsomstandigheden te bieden. 

• Versterkingsmaatregelen 
Alle HV-componenten zijn met elkaar verbonden met HV-kabels. HV-kabels zijn flexibele leidingen die in 
sommige gevallen ook binnen structurele ruimten kunnen worden gelegd. Hoewel dit gewoonlijk toch twee 
afzonderlijke kabels zijn, worden ze op bijzonder gevoelige punten extra ommanteld om verlies van isolatie 
in geval van verbrijzeling te voorkomen. Naast de inherente stabiliteit kan ook het beveiligingsniveau van 
andere HV-componenten verder worden verhoogd, bijvoorbeeld door middel van specifiek afgewerkte 
oppervlakken of beschermende schilden. 

• Automatische crash-uitschakeling van het HV-systeem 
Zodra bij een botsing een bepaalde ernst van het ongeval wordt gedetecteerd, wordt het HV-systeem 
uitgeschakeld. Als onderdeel hiervan wordt een relais in de HV-accu geopend die voorkomt dat verdere 
stroom naar het HV-systeem wordt toegevoerd. Componenten die op de accu zijn aangesloten, worden in 
slechts enkele seconden ontladen, zodat slechts een niet-kritisch spanningsniveau aanwezig blijft. Er 
wordt een onderscheid gemaakt tussen een omkeerbare en een onomkeerbare uitschakeling. Een 
omkeerbare uitschakeling kan plaatsvinden in geval van kleine frontale botsingen. Daarna is het mogelijk 
het HV-systeem weer in te schakelen door opnieuw op de startknop te drukken. Dit betekent dat de EQS 
SUV manoeuvreerbaar blijft als het voertuig tijdens de als gevolg daarvan geïnitieerde isolatiemeting geen 
storing detecteert. Alleen bij zware frontale botsingen, waarbij het voertuig meestal toch al niet meer 
bestuurbaar is, wordt het HV-systeem onomkeerbaar uitgeschakeld. Het kan niet meer zonder reparatie 
worden geactiveerd. Dit geldt ook voor botsingen van opzij en bij het over de kop slaan, wanneer de 
drempel van de beveiligingssystemen is bereikt. Bij een kop-staartbotsing wordt het HV-systeem eveneens 
onomkeerbaar uitgeschakeld boven een bepaald ongevalsniveau. Bij het uitschakelen wordt ervoor 
gezorgd dat er binnen enkele seconden geen restspanning in het HV-systeem meer buiten de accu 
aanwezig is die letsel zou kunnen veroorzaken. Een bijzondere highlight is de ‘stationaire crashdetectie’: 
zelfs als de EQS SUV tijdens het laden is uitgeschakeld, kan hij een zware botsing detecteren en het 
laadproces snel onderbreken. Op die manier wordt een bijzonder hoog beveiligingsniveau van het HV-
systeem bereikt. 

• Mogelijkheid tot handmatige uitschakeling voor hulpdiensten 
Het voertuig biedt de hulpverleners extra uitschakelingsmogelijkheden voor het HV-systeem, de zogeheten 
scheidingspunten. De inbouwplaatsen zijn vastgelegd in de hulpgegevensbladen. Ook voor het wegslepen 
is bijvoorbeeld een handmatige uitschakeling nuttig wanneer het voertuig slechts licht beschadigd is en 
niet duidelijk kan worden vastgesteld of een automatische uitschakeling bij een ongeval heeft 
plaatsgevonden. 

 


