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De belangrijkste informatie en innovaties 

De nieuwe EQE SUV: de belangrijkste feiten in het kort 

De EQE SUV is de multifunctionele variant van de businesslimousine EQE. Net als dat laatste model is hij 
leverbaar met de belangrijkste innovaties van de EQS en tegelijkertijd is hij dynamischer dan de EQS SUV. 
De EQE SUV is een van de ruimste voertuigen in zijn segment. Toch is hij compacter dan de EQE Limousine 
en heeft hij met 3.030 mm een 9 cm korter wielbasis. De exterieurafmetingen zijn 4.863/1.940/1.686 mm 
(lengte/breedte1/hoogte). Als vierde model na de EQS en EQE Limousines en de EQS SUV maakt de EQE 
SUV gebruik van het nieuwe volledig elektroplatform.  

Een actieradius tot 590 km2   
De EQE SUV biedt, dankzij het modulaire aandrijfconcept, een breed scala aan vermogensuitvoeringen, van 
215 kW/292 pk tot 300 kW/408 pk. Afhankelijk van de uitrusting en de configuratie bieden de Europese 
uitvoeringen een WLTP-actieradius tot 590 km2. De lithium-ion-accu van de EQE SUV bestaat uit tien modules. 
De innovatieve, in eigen huis ontwikkelde accumanagementsoftware maakt over-the-air updates (OTA) 
mogelijk. Zo blijft het energiemanagement van de EQE SUV gedurende de gehele levenscyclus up-to-date.  

Uitgebreid aanbod rijassistentiesystemen 
De huidige generatie rijassistentiesystemen omvat tal van functies die de bestuurder ondersteunen. Tot de 
standaarduitrusting van de EQE SUV behoren onder andere ATTENTION ASSIST, actieve remassistent, actieve 
spoorassistent, parkeerpakket met achteruitrijcamera en snelheidslimietassistent. De status en de activiteiten 
van de systemen worden schermvullend weergegeven op het assistentiedisplay in het bestuurdersdisplay. 
Andere opties zijn beschikbaar in het assistentiepakket en in het rijassistentiepakket plus. 

Bijzonder wendbaar en dynamisch 
Het onderstel van de nieuwe EQE SUV bevat een vooras met vier draagarmen en een onafhankelijke multilink-
achteras. Dankzij de relatief korte wielbasis van 3.030 mm en de bijbehorende onderstelafstemming voelt hij 
ook in de basisuitvoering bijzonder wendbaar en dynamisch aan. De luchtvering AIRMATIC met traploos 
verstelbare demping ADS+  is als optie leverbaar. Om de bodemvrijheid te vergroten, kan het voertuigniveau 
met maximaal 30 mm worden verhoogd3 . Naast de DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s ‘ECO’, ‘Comfort’, ‘Sport’ 
en ‘Individual’ beschikken de EQE SUV-modellen met 4MATIC ook over het rijprogramma ‘Offroad’ voor rijden 
buiten de gebaande paden. Achterasbesturing met een maximale stuurhoek van 10° is als optie leverbaar.  

Altijd up-to-date 
De EQE SUV biedt de mogelijkheid om via over-the-air technologie (OTA) op een aantal functionele gebieden 
extra voertuigfuncties te activeren. Dit betekent dat na aankoop en na keuze van de oorspronkelijke 
configuratie veel uitrustingen van de EQE SUV individueel kunnen worden aangepast. De OTA-functies zijn 
beschikbaar in de Mercedes me Store en het aanbod zal steeds verder worden uitgebreid.  

MBUX Hyperscreen als optie 
Het weergave- en bedieningsconcept MBUX doet, met behulp van adaptieve software, gepersonaliseerde 
suggesties voor tal van infotainment-, comfort- en voertuigfuncties. Een highlight in het interieur is het 
optionele MBUX Hyperscreen. Dankzij het zero-layer design hoeft de gebruiker niet door submenu’s te 
scrollen of spraakopdrachten te geven. Situatieafhankelijke en contextuele toepassingen worden bovenaan in 
het gezichtsveld aangeboden. Bij het MBUX Hyperscreen (optie) lopen drie displays bijna naadloos in elkaar 

                                                        
1 Met conventionele portiergrepen. Met verzonken portiergrepen: 1.918 mm. 
2 De gegevens over energieverbruik en actieradius zijn voorlopig en werden intern bepaald volgens de certificeringsmethode ‘WLTP-testprocedure’. Tot 
nu toe zijn er geen bevestigde cijfers van een officieel goedgekeurde testorganisatie, noch een EG-typegoedkeuring of een certificaat van 
overeenstemming met officiële cijfers. Er kunnen verschillen zijn tussen de opgegeven cijfers en de officiële cijfers. 
3 Landafhankelijk. 
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over tot een widescreen van ruim 141 cm breed. De voorpassagier heeft een 12,3” oled-scherm met een 
eigen user interface tot zijn of haar beschikking. Het systeem maakt gebruik van een intelligente, op camera’s 
gebaseerde blokkeerlogica die herkent of de bestuurder naar het voorpassagiersdisplay kijkt. Als dat het geval 
is, dimt het systeem om veiligheidsredenen automatisch de dynamische inhoud (zie apart hoofdstuk). 

Slimme routeplanning 
Wat betreft de navigatie met Electric Intelligence, zegt de naam alles, want op basis van tal van factoren plant 
het systeem de snelste en handigste route, inclusief laadstops. Ook reageert het systeem dynamisch op 
bijvoorbeeld files of een verandering van rijstijl. Navigatie met Electric Intelligence is slim; het berekent de 
geschatte laadkosten per laadstop. De bestuurder kan bovendien de geplande routes individueel bewerken. 
Hij of zij kan de geplande routes ook bewerken door favoriete laadstations langs de route toe te voegen of 
voorgestelde laadstations uit te sluiten.  

Warmtepomp standaard 
De EQE SUV heeft een geavanceerde thermoarchitectuur met standaard warmtepomp. Het systeem werkt 
hierdoor zeer efficiënt: de restwarmte van de elektrische aandrijflijn (omvormer en elektromotor) en ook van 
de HV-accu kan worden gebruikt om het interieur te verwarmen. Dit vermindert de belasting van de accu voor 
de verwarming enorm, waardoor de actieradius toeneemt. Een andere aangename en efficiënte functie is de 
preconditionering. De automatische airconditioning THERMATIC met twee zones is standaard, terwijl de 
THERMOTRONIC met vier zones als optie leverbaar is.  

Nieuwe sound experience 
‘Serene Breeze’ is de naam van de nieuwe, vierde soundscape die zijn debuut maakt in de EQE SUV. Deze 
zorgt voor een ontspannend natuurgeluid. Met deze holistische soundscape wordt de paradigmaverschuiving 
van verbrandingsmotor naar elektrisch rijden duidelijk hoorbaar voor de inzittenden in de Mercedes-EQ 
modellen. Een verscheidenheid aan soundscapes maakt een individuele akoestische opstelling mogelijk. Als 
optie is ook een interieurgeluid leverbaar. Dit past zich adaptief aan de rijstijl aan. 

Tarieven op maat 
Sinds juni 2022 biedt Mercedes me Charge1 in Europa drie nieuwe laadtarieven aan die zijn afgestemd op het 
individuele rijgedrag. Mercedes me Charge S is voor mensen die af en toe laden, Mercedes me Charge M voor 
klanten die regulier laden en Mercedes me Charge L voor frequente laders. Met de invoering van het nieuwe, 
transparante tariefsysteem hebben klanten deels toegang tot vaste prijzen die ongeacht de exploitant gelden. 
Met de Plug & Charge-functie kan de EQE SUV ook comfortabel worden geladen. 

Een groot aantal hightech functies 
De koplamptechnologie DIGITAL LIGHT (optie) maakt innovatieve functies mogelijk, zoals het projecteren van 
hulpmarkeringen of waarschuwingssymbolen op de weg. Een andere interessante optie is ENERGIZING AIR 
CONTROL PLUS. Een HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air) reinigt de binnenkomende buitenlucht op een 
zeer hoog filtreringsniveau. Het ENERGIZING-comfortprogramma verbindt verschillende comfortuitrustingen 
in het voertuig met elkaar. De individuele ENERGIZING-comfortprogramma’s maken een speciaal feelgood-
programma mogelijk, afhankelijk van de stemming of behoeften. Dit verhoogt het fysieke comfort en de 
prestaties tijdens het rijden en tijdens een pauze. Het soundformat Dolby Atmos tilt de audio-ervaring in de 
EQE SUV naar een nieuw niveau.  

Uniek purpose design 
De proporties van de EQE SUV combineren functie en esthetiek met het sportieve karakter van de SUV. Het 
nieuwe model vormt met zijn unieke purpose design een keerpunt in zijn segment. De overhang voor en 

                                                        
1 Om het gebruik van de Mercedes me connect-service ‘Mercedes me Charge’ mogelijk te maken, is een apart oplaadcontract met een geselecteerde 
derde partij nodig voor de betaling en facturering van het opladen. Voor het gebruik van de Mercedes me connect services is een persoonlijke Mercedes 
me ID en instemming met de gebruiksvoorwaarden voor de Mercedes me connect services vereist. 
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achter en de voorzijde zijn compact gehouden. De velgen in de maten 19 tot 22” sluiten strak aan op de 
buitenrand van de carrosserie en zorgen voor een krachtige uitstraling. 

Uitgebreide aerodynamische finetuning 
De EQE SUV deelt een aantal aerodynamische maatregelen met zijn ‘broertjes’. De voertuigbodem bevat tal 
van aerodynamische details en speelt daarmee een centrale rol bij een zeer goede Cd-waarde, die ondanks 
het grote bagageruimtevolume en de korte overhang achter werd gerealiseerd. Maar ook het maatconcept 
met de vlakke voorruit, de daklijn en de inkepingen waren belangrijke factoren.   

MBUX Hyperscreen en ledervrije uitrusting beschikbaar 
De EQE SUV is gebaseerd op het grote elektroplatform van Mercedes-EQ en het interieur is op consequente 
wijze gedigitaliseerd. Het optionele MBUX Hyperscreen implementeert deze visie op indrukwekkende wijze. 
Het standaard Electric Art interieur bevat helemaal geen leder1. 

Hoge mate van passieve veiligheid 
De principes van integrale veiligheid worden bij Mercedes-Benz altijd gehanteerd, ongeacht het type 
aandrijflijn. Net als alle andere modellen van Mercedes-Benz beschikt de EQS SUV daarom over een stijf 
passagierscompartiment, speciale vervormingszones en de modernste veiligheidssystemen. De Europese 
versie van de EQE SUV kan detecteren of de achterbank daadwerkelijk bezet is. Als een passagier achterin 
geen gordel draagt, krijgt de bestuurder een waarschuwing. De zogenoemde personendetectie kan wijzen op 
kinderen die mogelijk over het hoofd zijn gezien achterin het voertuig. De in Europa, Australië, Nieuw-Zeeland, 
de VS en Canada verkochte uitvoeringen van de EQE zijn standaard met dit systeem uitgerust. 

CO2-neutrale productie als onderdeel van de milieubalans 
De productie van de EQE SUV start in december in de Mercedes-Benz fabriek in Tuscaloosa, Alabama (VS). De 
accufabriek in het nabijgelegen Bibb County levert de accu’s voor dit nieuwe model en de EQS SUV. Sinds dit 
jaar produceren alle eigen personen- en bestelwagenfabrieken van Mercedes-Benz wereldwijd CO2-neutraal 
in het kader van hun milieubalans – ook de twee Mercedes-Benz fabrieken in Alabama. 

  

                                                        
1 Ledervrije uitrusting leverbaar vanaf begin 2023. 
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De belangrijkste technische gegevens 

  EQE 350+ EQE 350 
4MATIC 

EQE 500 
4MATIC 

Aandrijving en accu Achterwielaan-
drijving 

Vierwielaandrijving 

Elektromotor(en) Type 
Permanent bekrachtigde synchroonmotor(en) 

(PSM) 
Max. vermogen kW 215 215 300 
Max. koppel Nm 565 765 858 
Systeemspanning volt 400 
Boordlader 
(standaard/optioneel) kW 11/22 (VS: 9,6) 

DC-laadcapaciteit, max. kW 170 
DC-laden: maximale actieradius 
na 15 minuten1 (WLTP) km 220 

Voertuig 
Lengte/breedte/hoogte  mm 4863/1940/1686  
Wielbasis mm 3030 
Draaicirkel (zonder/met 
achterasbesturing, 10°) m 12,3/10,5 

Laadvermogen, VDA 2 l 520/580-1675 
Toegestaan trekgewicht kg 750 1800 
Verbruik en actieradius3 

Energieverbruik (WLTP) kWh /  
100 km 21,8-17,7 22,5-18,5 22,7-19,0 

CO2-emissie (WLTP) g/km 0 0 0 
Actieradius (WLTP) km 480-590 459-558 460-547 

 
 
Contactinformatie: 
Lydia Altena, +31 (0)6-23936565,  lydia.altena@mercedes-benz.com 
 
Meer informatie over Mercedes-Benz vindt u op:  
https://media.mercedes-benz.nl 
www.facebook.com/mercedesbenz.nl 
http://twitter.com/mercedesbenz_nl 
http://instagram.com/mercedesbenz_nl/ 
http://youtube.com/MercedesBenzCars 
http://mb4.me/MB_Pinterest 
 
PXXX 
 
Mercedes-Benz AG in één oogopslag 
Mercedes-Benz AG is verantwoordelijk voor de wereldwijde activiteiten van Mercedes-Benz Cars en Mercedes-Benz Vans met meer circa 172.000 
medewerkers wereldwijd. Ola Källenius is voorzitter van de raad van bestuur van Mercedes-Benz AG. De onderneming richt zich op de ontwikkeling, 
productie en verkoop van personenwagens en bestelwagens, alsmede autogerelateerde services. Bovendien streeft de onderneming naar een leidende rol 
in elektromobiliteit en autosoftware. Het productportfolio omvat het merk Mercedes-Benz met de submerken Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, 
Mercedes-EQ, G-Klasse, alsmede het merk smart. Het merk Mercedes me biedt toegang tot de digitale services van Mercedes-Benz. Mercedes-Benz AG is 
een van de grootste fabrikanten van premium personenwagens. In 2021 werden circa 1,9 miljoen personenwagens en bijna 386.200 bestelwagens 
verkocht. In deze twee divisies breidt Mercedes-Benz AG zijn wereldwijde productienetwerk met zo’n 35 fabrieken op vier continenten continu verder uit 
en richt zich daarbij op de eisen die aan elektromobiliteit worden gesteld. Tegelijkertijd bouwt de onderneming zijn wereldwijde netwerk voor 
accuproductie op drie continenten verder uit. Duurzaamheid is de leidraad van de Mercedes-Benz strategie en betekent voor de onderneming het creëren 
van duurzame waarde voor alle belanghebbenden: klanten, medewerkers, investeerders, zakelijke partners en de samenleving als geheel. De basis 
hiervoor is de duurzaamheidsstrategie van Mercedes-Benz Group. In deze strategie neemt de onderneming de verantwoordelijkheid op zich voor de 
economische, ecologische en sociale gevolgen van zijn bedrijfsactiviteiten en heeft het oog voor de gehele waardeketen. 

                                                        
1 Bij DC-snellaadstations met 500 A op basis van WLTP-actieradius. 
2 Zonder/met cargostand van de achterbankleuning. 
3 De gegevens over energieverbruik en actieradius zijn voorlopig en werden intern bepaald volgens de certificeringsmethode ‘WLTP-testprocedure’. Tot nu 
toe zijn er geen bevestigde cijfers van een officieel erkende testorganisatie, noch een EG-typegoedkeuring of een certificaat van overeenstemming met 
officiële cijfers. Verschillen tussen de opgegeven cijfers en de officiële cijfers zijn mogelijk. 
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Interessante feiten & cijfers 

De nieuwe EQE SUV: in één oogopslag 

De elektromotor op de achteras is door zijn 6-fasige werking bijzonder krachtig: hij heeft twee wikkelingen 
met elk drie fasen. 

Om te recupereren, hoeft de bestuurder het rempedaal niet in te trappen – one-pedal-rijden. Dankzij de 
ECO-assistent remt de EQE SUV ook automatisch af tot stilstand wanneer hij voorliggers detecteert, 
bijvoorbeeld bij verkeerslichten.  

Het laadsysteem van de EQE SUV bevindt zich boven de achteras. Het kan worden gebruikt om de accu te 
laden via het openbare stroomnet met eenfasige of driefasige wisselstroom en heeft een laadcapaciteit van 
optioneel 22 kW. 

Mercedes-Benz geeft voor zijn HV-accu’s een accucertificaat af en daarmee een prestatiegarantie aan klanten: 
10 jaar of 250.000 km met een gedefinieerde restcapaciteit. 

Het onderstel van de nieuwe EQE SUV bestaat uit een vooras met vier draagarmen en een onafhankelijke 
multilink- achteras. Dankzij de relatief korte wielbasis van 3.030 mm en de bijbehorende 
onderstelafstemming voelt hij zelfs in de basisuitvoering bijzonder wendbaar en dynamisch aan. 

De luchtvering AIRMATIC met traploos instelbare demping ADS+ is als optie leverbaar. Om de bodemvrijheid 
te vergroten, kan het voertuigniveau met maximaal 30 mm worden verhoogd1 . Optioneel kunnen klanten 
kiezen voor de achterasbesturing met een maximale stuurhoek van 10°.  

Tal van aerodynamische maatregelen dragen bij aan de hoge aerodynamische efficiëntie van de EQE SUV. 
Daartoe behoren nieuwe, voor patent aangemelde wielspoilers vóór de vooras. De onderste randen hebben 
elk 17 tanden. Samen met andere details zoals een compacte bumper en ribben in lengterichting verbeteren 
ze de luchtstroom naar de voorwielen.  

Met de holistische soundstage van Mercedes-EQ wordt de paradigmaverschuiving van de verbrandingsmotor 
naar de elektroauto duidelijk hoorbaar. ‘Serene Breeze’ is de naam van de nieuwe, 4de soundscape, die zijn 
debuut maakt in de EQE SUV. Het biedt een ontspannend natuurgeluid. 

Mercedes me Charge is een van de grootste laadnetwerken ter wereld: het telt momenteel meer dan 
850.000 AC- en DC-laadpunten, waarvan circa 350.000 in Europa. Mercedes me Charge stelt klanten in 
staat groen te laden bij openbare laadstations in heel Europa, de VS en Canada. Green Charging compenseert 
een laadproces achteraf met energie uit hernieuwbare bronnen. 

Terwijl conventionele stereosystemen meestal een links-rechts dynamiek hebben, kan Dolby Atmos het 
gehele bereik toepassen en een 360°-ervaring creëren. 

Het toegestane trekgewicht voor de modellen met vierwielaandrijving bedraagt maximaal 1.800 kg. Met 
achterwielaandrijving mag de EQE SUV maximaal 750 kg trekken. 

 

                                                        
1 Landafhankelijk. 



 

 
Pagina 8 

‘Praktisch, dynamisch en geschikt voor een actieve levensstijl’ 

De nieuwe EQE SUV: kort interview 

Als hoofdengineer is Dr. Oliver Röcker(41) verantwoordelijk voor de grote modellen van Mercedes-Benz en 
Mercedes-EQ. We spraken hem over de nieuwe EQE SUV en de toekomstige elektrostrategie. 

De eerste klanten rijden sinds eind september 2021 met hun nieuwe EQS. Hoe wordt het Mercedes-EQ 
vlaggenschip door hen ontvangen? 

Röcker: De feedback die we van de eerste EQS-rijders hebben gekregen, is uiterst positief. Klanten zijn lovend 
over het rijcomfort en de unieke rust in het interieur. Daarnaast is er de grote actieradius. Niet alleen 
duurtests door de vakpers hebben de grote actieradius op één acculading bevestigd, maar klanten bereiken 
deze actieradius ook in de praktijk van alledag. 

De EQE SUV is het vierde model dat gebruikmaakt van het nieuwe elektroplatform, na de EQS en EQE 
Limousines en de EQS SUV. Welke rol speelt de EQE SUV binnen deze modelfamilie? 

Röcker: De EQE SUV is de multifunctionele variant van de EQE Limousine en is net als dit laatste model 
leverbaar met de belangrijkste innovaties van de EQS, maar hij is tegelijk dynamischer dan de EQS SUV. Met 
andere woorden, een gezinslid met de beste eigenschappen en geschikt voor elke gelegenheid. 

Wat zijn voor u de belangrijkste highlights van de EQE SUV? 

Röcker: De grote modellen van Mercedes-EQ bevatten zoveel innovaties dat ik het moeilijk vind om er 
afzonderlijke highlights uit te pikken. Zelfs ik als technicus ben iedere keer weer enthousiast over de 
futuristische architectuur van het interieur met het MBUX Hyperscreen. Maar zoals gebruikelijk bij Mercedes-
Benz hebben we het niet bij dit visuele ‘wow-effect’ gelaten. Met de op camera’s gebaseerde blokkeerlogica 
van het voorpassagiersdisplay voorpassagier hebben we een echt klantgerichte technische innovatie 
toegevoegd aan de imposante schermband. Zo kan de voorpassagier bijvoorbeeld tijdens een rit tv kijken 
zonder de bestuurder af te leiden. En zo zou ik nog veel meer grote en kleine voorbeelden kunnen opnoemen 
van de innovaties in deze modelfamilie – van A voor de assistentiesystemen tot Z voor zero layer.  

Laten we de vraag een beetje anders stellen: als u een EQE SUV zou kopen, welke uitrusting zou u dan zeker 
kiezen? 

Röcker: In ieder geval de achterasbesturing. Ik was betrokken bij de ontwikkeling van deze modelfamilie en 
weet dus welk effect deze snelheidsafhankelijke besturing van de achterwielen in dezelfde of tegengestelde 
richting in theorie heeft op de draaicirkel en de stabiliteit van het voertuig. En als je dan in de praktijk ervaart 
hoe wendbaar zo’n groot voertuig wordt, is dat een buitengewoon indrukwekkende ervaring. Overigens is uw 
vraag nog een beetje ‘analoog’: bij de grote modellen van Mercedes-EQ hoeft u bij aanschaf geen definitieve 
keuze te maken wat betreft de uitrusting. Sommige voertuigfuncties kunnen ook later via over-the-air 
technologie (OTA) worden geactiveerd. 

Kunt u ons een voorbeeld geven? 
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Röcker: Zeker. Als de EQE met DIGITAL LIGHT uitgerust is, kan het DIGITAL LIGHT met projectiefunctie in de 
toekomst ook via OTA worden geactiveerd. Daarmee kunnen hulpmarkeringen of waarschuwingssymbolen op 
het wegdek worden geprojecteerd. Momenteel is dit al toegestaan in de gehele Europese Unie en de VS. 
Helaas gelden er nog beperkingen per land. We hebben momenteel nauw contact met verschillende 
goedkeuringsinstanties over andere functies, zoals de voorbereiding voor de INTELLIGENT PARK PILOT, die 
automated valet parking mogelijk maakt volgens SAE-level 4. Dit illustreert ook hoe geavanceerd de EQS en 
EQE zijn. 

Laten we het hebben over een belangrijk onderwerp, de toekomst: wat is de volgende stap in het elektro-
offensief van Mercedes-Benz? 

Röcker: Afgelopen zomer hebben we onze strategische stap van ‘Electric First’ naar ‘Electric Only’ 
aangekondigd. In 2025 gaat Mercedes-Benz drie nieuwe elektro-architecturen introduceren. We bereiden ons 
voor om voor het einde van het decennium volledig over te stappen op elektromodellen – daar waar de 
marktomstandigheden dat toelaten. Het actuele portfolio van de EQA tot de EQS SUV is dus nog maar het 
begin van een nieuw tijdperk.
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Op weg naar ‘Electric Only’  

De nieuwe EQE SUV: commitment aan duurzaamheid  

Mercedes-Benz zet de koers uit voor een volledig elektrische toekomst: het merk wil tegen het einde van 
het decennium klaar zijn om volledig over te stappen op elektromodellen – daar waar de 
marktomstandigheden dat toelaten. Vandaag al aan morgen denken: dat principe is ook bij de nieuwe EQE 
SUV doorgevoerd. Er worden bijvoorbeeld grondstofbesparende materialen zoals secundair staal gebruikt. 
Mercedes-Benz kijkt voor alle modellen naar de gehele waardeketen, van de ontwikkeling en het 
leveranciersnetwerk tot de eigen productie. Mercedes-Benz AG heeft zijn klimaatdoelen laten bevestigen 
door het Science Based Targets Initiative (SBTI). De onderneming ondersteunt daarmee het Klimaatakkoord 
van Parijs.  

De negen belangrijke bouwstenen van de transformatie naar duurzame mobiliteit. 

1. Geëlektrificeerd modellengamma 
Tegen het einde van dit jaar wil Mercedes-Benz in alle segmenten accu-elektrische voertuigen (BEV’s) 
aanbieden. Vanaf 2025 zullen volgens de huidige plannen alle nieuwe voertuigarchitecturen uitsluitend 
elektrisch zijn. Klanten kunnen dan voor elk model een volledig elektrisch alternatief kiezen. De onderneming 
investeert hiervoor fors in R&D. Tussen 2022 en 2030 is in totaal meer dan 40 miljard euro gereserveerd voor 
investeringen in accu-elektrische voertuigen. De versnelde uitbreiding van het aanbod van elektroauto’s zal 
leiden tot een snellere doorbraak van elektromobiliteit. In 2025 wil Mercedes-Benz drie elektro-architecturen 
introduceren: MB.EA, AMG.EA en VAN.EA. 

2. Transparante dialoog 
Sinds 2005 is Mercedes-Benz het eerste autoconcern dat zijn voertuigen onderwerpt aan de strenge eisen 
van een milieucertificaat volgens ISO-richtlijn TR 14062. Het TÜV-certificaat is gebaseerd op een uitgebreide 
levenscyclusanalyse van het betreffende voertuig, waarin veel milieurelevante details worden 
gedocumenteerd. Het Sustainability Report van het concern verstrekt hierover sinds 2006 jaarlijks informatie. 
De jaarlijkse Sustainability Dialogue brengt meer dan 200 vertegenwoordigers uit politiek, bedrijfsleven, 
wetenschap en maatschappij bijeen. 

3. CO2-neutrale productie als onderdeel van de milieubalans 
Mercedes-Benz integreert de volledig elektrische Mercedes-EQ modellen in de lopende serieproductie van 
zijn wereldwijde productienetwerk. Vanaf dit jaar rollen in zeven fabrieken op drie continenten acht 
elektromodellen van Mercedes-EQ van de band. Sinds 2022 produceren alle Mercedes-Benz personen- en 
bestelwagenfabrieken wereldwijd in het kader van de milieubalans CO2-neutraal – ook de twee 
Mercedes-Benz fabrieken in Alabama. Daartoe worden de emissies bij de productie van Mercedes-Benz 
modellen en bij de energievoorziening van de fabrieken consequent verminderd en waar mogelijk helemaal 
vermeden. De onderneming steunt daarbij op drie strategische pijlers: voortdurende verhoging van de 
energie-efficiëntie, gebruik van groene stroom en realisatie van een duurzame warmtevoorziening. Daarnaast 
worden met leveranciers concrete CO2-maatregelen afgesproken. 

4. Duurzame accuproductie als doel 
Een belangrijke succesfactor voor het elektro-offensief van Mercedes-Benz AG is de lokale productie van 
accu’s. Het is cruciaal om op flexibele en efficiënte wijze aan de wereldwijde vraag naar elektroauto’s te 
kunnen voldoen. De productie ervan speelt een belangrijke rol in de duurzame bedrijfsstrategie van 
Mercedes-Benz AG. Zo produceert de Mercedes-Benz fabriek in Bibb County accusystemen op een CO2-
neutrale manier als onderdeel van zijn eco-balans. Bovendien is Mercedes-Benz in het kader van strategische 
partnerships overeengekomen om accucellen te kopen die op CO2-neutrale wijze zijn vervaardigd.  
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5. Decarbonisatie van het leveranciersnetwerk 
De EQE SUV beschikt over carrosseriedelen die gemaakt zijn van 100 procent gerecycled staal van Salzgitter 
AG. Dit vermindert de uitstoot van CO2 voor het halffabrikaat al met meer dan 60 procent. In het algemeen is 
het leveranciersnetwerk verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de waardecreatie en dus van cruciaal 
belang voor de decarbonisatiedoelstellingen. Het merendeel van de leveranciers, goed voor bijna 90 procent 
van het jaarlijkse inkoopvolume, heeft al een Ambition Letter ondertekend. Daarin verklaren zij zich bereid om 
in de toekomst uitsluitend CO2-neutraal geproduceerde onderdelen te leveren. Uiterlijk vanaf 2039 mogen 
alleen nog productiematerialen die in het kader van de milieubalans in elke fase van de waardecreatie CO2-
neutraal zijn geproduceerd door de poorten komen van de Mercedes-Benz fabrieken. Een leverancier die de 
Ambition Letter niet ondertekent, komt niet in aanmerking voor nieuwe leveringscontracten.  

6. Grondstoffen uit gecertificeerde mijnbouw 
Grondstoffen die op verantwoorde wijze worden gewonnen en verwerkt, vormen de basis voor een duurzaam, 
volledig elektrische vloot van Mercedes-Benz. Mercedes-Benz laat daarom de complexe toeleveringsketens 
van zijn accucellenleveranciers volgens de OESO-richtlijnen controleren. Mercedes-Benz maakt  bovendien de 
‘Standard for Responsible Mining’ van het ‘Initiative for Responsible Mining Assurance’ (IRMA) tot een 
belangrijk criterium voor leveranciersbeslissingen en contracten in de grondstofleveringsketens. In de 
toekomst zal de onderneming alleen werken met leveranciers die deze eisen onderschrijven. Het is de 
bedoeling dat de onderneming in de toekomst uitsluitend accucellen met kobalt en lithium uit gecontroleerde 
bronnen betrekt1 . 

7. Grondstofbesparende materialen 
Voor de EQE SUV zijn onderdelen met een totaalgewicht van meer dan 70 kg gebruikt die deels zijn gemaakt 
van grondstofbesparende materialen (recyclaten en hernieuwbare grondstoffen). Hiertoe behoren 
bijvoorbeeld handgrepen met kunststoffen die afkomstig zijn uit chemische recycling. Bij de productie ervan 
werden fossiele grondstoffen vervangen door biomethaan en pyrolyse-olie uit gerecyclede oude banden. 
Bijzonder is dat de oude banden onder andere afkomstig zijn van voertuigen van Mercedes-Benz. Zo sluit 
Mercedes-Benz niet alleen de materiaalkringloop van oude banden, de recycling van secundaire materialen 
vermindert ook het gebruik van fossiele grondstoffen en de CO2-voetafdruk van de kunststof. De innovatieve 
recyclingkunststof heeft dezelfde eigenschappen als nieuwe kunststof die van fossiele grondstoffen is 
gemaakt. 

8. Groene stroom 
Mercedes-Benz zorgt sinds 2021 voor een compensatie achteraf met groene stroom wanneer klanten hun 
voertuigen in Europa met Mercedes me Charge2 opladen. Na het eigenlijke laden worden overeenkomstige 
hoeveelheden groene stroom aan het net toegevoegd. Bovendien worden subsidies gecreëerd om in 
hernieuwbare energiesystemen te investeren. In het eerste jaar na aankoop van een EQE SUV wordt er geen 
basisvergoeding gevraagd voor Mercedes me Charge.  

9. Duurzaam accugebruik als doel 
Mercedes-Benz hanteert een holistische benadering van de levenscyclus van accu’s: hergebruik, revisie en 
recycling. Zodra de tractie-accu’s van de Mercedes-EQ modellen het einde van hun levensduur bereiken, is 
het nog lang niet voorbij. Mercedes-Benz Energy, gevestigd in Kamenz, is een dochteronderneming van 
Mercedes-Benz AG die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor 
energieopslag. Accu’s van elektroauto’s worden als stationaire energieopslagsystemen op het net 
aangesloten. Het spectrum voor grootschalige opslagtoepassingen van Mercedes-Benz Energy strekt zich uit 
van het compenseren van piekbelastingen en black-start (het opstarten van een elektriciteitscentrale 
onafhankelijk van het elektriciteitsnet) tot een ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS – Uninterruptible 

                                                        
1 Voor meer informatie, zie hier. 
2 Om het gebruik van de Mercedes me connect-service ‘Mercedes me Charge’ mogelijk te maken, is een apart laadcontract met een geselecteerde derde 
partij nodig voor de betaling en facturering van het laden. Voor het gebruik van de Mercedes me connect-services is een persoonlijke Mercedes me-ID en 
instemming met de gebruiksvoorwaarden voor de Mercedes me connect-services vereist. 
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Power Supply). De onderneming richt zich in het bijzonder op toepassingen uit de sectoren 2nd life-
toepassingen en opslag van reserveonderdelen. Pas daarna komt materiaalrecycling in beeld.  
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Krachtig en efficiënt 

De nieuwe EQE SUV: de elektrische aandrijflijn 

Dankzij het modulaire aandrijfconcept biedt de EQE SUV een breed scala aan vermogens, van 215 kW/292 
pk tot 300 kW/408 pk. Afhankelijk van de uitrusting en de configuratie bieden de Europese uitvoeringen 
een WLTP-actieradius tot 590 km2. De lithium-ion-accu van de EQ SUV bestaat uit tien modules. De 
innovatieve, in eigen ontwikkelde accumanagementsoftware maakt over-the-air updates (OTA) mogelijk. Zo 
blijft het energiemanagement van de EQE SUV gedurende de gehele levenscyclus up-to-date.  

Alle EQE SUV’s hebben een elektrische aandrijfeenheid (eATS) op de achteras. De versies met 4MATIC 
hebben ook een eATS op de vooras. In de 4MATIC-modellen zorgt de Torque Shift-functie voor een 
intelligente, continu variabele verdeling van het aandrijfkoppel tussen de elektromotoren achter en voor – en 
dus voor het gebruik van de meest efficiënte eATS in elke situatie. Het modulaire aandrijfconcept maakt een 
hoog prestatieniveau en een grote actieradius mogelijk. 

Om de actieradius verder te vergroten, kan de elektromotor op de vooras volledig worden ontkoppeld. Dit 
gebeurt met de zogenoemde Disconnect Unit (DCU). Het intelligente ontkoppelingssysteem werkt volledig 
automatisch, afhankelijk van de rijsituatie en het vereiste vermogen. Bij een lage belasting schakelt de DCU 
over naar de 4x2-rijmodus en worden zowel de elektromotor als de betreffende transmissie op de vooras 
uitgeschakeld. Dit zorgt ervoor dat de weerstandsverliezen die anders optreden tot een minimum worden 
beperkt. 

De elektromotoren op de voor- en achteras zijn permanent bekrachtigde synchroonmotoren (PSM). Bij een 
PSM is de rotor van de wisselstroommotor 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 EQE SUV past Mercedes-Benz een zogenoemde pull-in wikkeling toe voor een 
bijzonder sterk magneetveld. De motor wordt synchroon genoemd omdat de rotor even snel draait als het 
magneetveld van de stator. De frequentie wordt in de vermogenselektronicaconverters aangepast aan de 
snelheidseisen van de bestuurder. De voordelen van dit ontwerp zijn een hoge vermogensdichtheid, een hoog 
rendement en een hoge vermogensconstante. De motor op de achteras is zeer krachtig dankzij het zesfasige 
ontwerp: hij heeft twee wikkelingen met elk drie fasen. 

De koeling: een uitgekiend thermoconcept voor hoge belastbaarheid  
Het aandrijfconcept van de EQE SUV kenmerkt zich door het consequent leveren van hoge prestaties en 
meerdere acceleratie-acties achter elkaar, zonder vermogensverlies. Daarbij hoort een uitgekiend 
thermoconcept met enkele bijzondere kenmerken. Een zogenoemde waterlans in de as van de rotor koelt 
deze van binnenuit. Andere koelelementen in het koelcircuit zijn vinnen op de stator, een naaldvormige 
pennenstructuur op de omvormer en een transmissieoliekoeler. Dit zorgt ook voor meer efficiëntie bij het 
rijden in koude toestand, omdat de warmtewisselaar dan dient om de transmissieolie te verwarmen en zo de 
wrijving in de transmissie te verminderen. 

Intelligente energieterugwinning: one-pedal-rijden tot stilstand 
De EQE SUV biedt verschillende varianten van energieterugwinning door middel van recuperatie. Hierbij wordt 
de HV-accu geladen door de mechanische draaibeweging om te zetten in elektrische energie tijdens de 
uitloop- of remmodus. De bestuurder kan de vertraging in de uitloopmodus in drie stappen (D+, D, D- ) en de 
‘zeil’functie handmatig selecteren met de stuurschakelpaddles. Ook beschikbaar: DAuto .  

De ECO-assistent maakt situatie-geoptimaliseerde recuperatie mogelijk; de vertraging is zo sterk of zwak dat 
deze uiteindelijk resulteert in de meest efficiënte rijstijl. De recuperatieve vertraging wordt ook zoveel 
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mogelijk gebruikt voor voorliggers tot ze tot stilstand komen, bijvoorbeeld bij verkeerslichten. De bestuurder 
hoeft hiervoor het rempedaal niet in te trappen, met als one-pedal-rijden in optima forma als resultaat. 

Geluids- en trillingscomfort: uitgebreide maatregelen 
Ook bij het ontwikkelen van de elektrische aandrijflijnen (eATS) is rekening gehouden met geluids- en 
trillingscomfort, kortweg NVH (Noise, Vibration, Harshness). De magneten in de rotoren zijn op een manier 
gerangschikt die voor optimale NVH-eigenschappen zorgt (bekend als ‘laminering’). Dit vermindert ook het 
gebruik van zeldzame aardmetalen. De vorm van de wikkeling, de zogenoemde statorkanteling, zorgt ook voor 
minder trillingen, vooral bij lage snelheden. De spoelen in de stator staan onder een hoek ten opzichte van de 
permanente magneten van de rotor. Anders zou een zogenoemd cogging-koppel kunnen optreden. Dit zou 
leiden tot lichte, maar onaangename trillingen bij rijden met zeer lage snelheid 

De eATS zijn voorzien van een speciale schuimrubberen mat rondom als NVH-afdekking. De 
omvormerbekleding heeft een sandwichconstructie van drie lagen metaal en kunststof. De eATS zijn dubbel 
ontkoppeld van de carrosserie met behulp van elastomeerlagers. 

Zeer doeltreffende veer-/massa-onderdelen zorgen voor een continue geluidsisolatie van de dwarsbalk onder 
de voorruit tot de bagageruimtebodem. Tijdens de productie van de carrosserie wordt in veel onderdelen 
akoestisch schuim aangebracht.  

De elektrische koelmiddelcompressor heeft een NVH-afdekking als inkapseling. Bij de EQE SUV met 
achterwielaandrijving is hij bovendien zacht geveerd, terwijl hij in de 4MATIC-modellen rechtstreeks aan de 
voorste eATS is vastgeschroefd. Ook de werkingsstrategie van de koelmiddelcompressor draagt bij aan het 
lage geluidsniveau van het voertuig. Bepaalde toerentallen waarbij bij stilstand of in een file storende 
resonanties hoorbaar zijn, worden vermeden of snel gepasseerd. 

Laadcomponenten en -functies: altijd verbonden 
Boven de achteras van de EQE SUV bevindt zich een laadsysteem van de meest recente generatie. Hiermee 
kan de accu via het openbare stroomnet worden geladen met eenfasige of driefasige wisselstroom en een 
optionele laadcapaciteit tot 22 kW. Daarnaast zijn voor de klanten in de verschillende landen intelligente 
wallboxen van nationale partners beschikbaar. Ook voor deze wallboxen biedt Mercedes-Benz een 
installatieservice. Deze omvat een voorafgaande controle van de installatievoorwaarden, gedetailleerd advies 
en de installatie zelf. 

Aan boord van het voertuig bevindt zich een DC-box met een laadvermogen tot 170 kW voor (snel)laden met 
gelijkstroom. Door temperatuur- en laadmanagement kunnen hoge laadstromen langdurig worden 
gehandhaafd.  

De EQE SUV biedt drie laadprogramma’s aan – Standaard, Thuis en Werk. Daarin kunnen parameters als 
vertrektijd, klimaatregeling en maximaal laadniveau 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 EQE SUV beschikt ook over de intelligente 
laadfuncties ECO Charging (waarbij de accu zoveel mogelijk wordt ontzien) en laadonderbrekingen. In Japan 
zal de EQE SUV ook bidirectioneel laden mogelijk maken, dat wil zeggen een stroomtoevoer in beide 
richtingen (‘smart grid’). 
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Krachtige celchemie in combinatie met intelligente software 

De nieuwe EQE SUV: de tractieaccu 

De modulariteit van het accusysteem van de nieuwe Mercedes-EQ modellen in de luxe- en premiumklasse 
maakt verschillende actieradius- en vermogensvarianten mogelijk. In de EQE SUV bestaat de lithium-ion-
accu uit tien modules. De innovatieve, in eigen ontwikkelde accumanagementsoftware maakt over-the-air 
updates (OTA) mogelijk. Zo blijft het energiemanagement van de EQE SUV gedurende de gehele levensduur 
up-to-date. 

De ontwikkeling van accu’s is een cruciale factor in de elektrificatiestrategie van Mercedes-Benz. De accu is 
immers het hart van een elektroauto en levert een doorslaggevende bijdrage aan onder andere de actieradius 
en daarmee de rijeigenschappen van een elektroauto. Voor de EQS is een nieuwe generatie accu’s met een 
aanzienlijk hogere energiedichtheid op de markt gebracht. De EQE SUV profiteert hiervan. De nieuwe accu’s 
creëren maatstaven op het gebied van prestaties, efficiëntie en laadcapaciteit.  

Ze voldoen bovendien aan de hoge eisen van Mercedes-Benz op het gebied van veiligheid en duurzaamheid. 
Mercedes-Benz geeft voor zijn HV-accu’s een accucertificaat af en daarmee een prestatiegarantie aan klanten: 
10 jaar of 250.000 km met een gedefinieerde restcapaciteit. 

Uitgebreide expertise op accugebied 
Een team van experts in het accu competence center van Mercedes-Benz heeft de uiterst efficiënte accu’s 
volledig in eigen huis ontwikkeld. Ook de software voor het intelligente accumanagement werd intern 
ontwikkeld en geprogrammeerd.  

In de EQE SUV is een lithium-ion-accu met tien celmodules geïnstalleerd. Deze generatie accu’s zet een grote 
stap in de richting van meer duurzaamheid met betrekking tot de celchemie: 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 voortdurende optimalisering van de recyclebaarheid maakt deel 
uit van de holistische accustrategie van Mercedes-Benz (zie voor details het aparte hoofdstuk over 
duurzaamheid). Het doel is om door het gebruik van innovatieve post-lithium-ion-technologieën volledig te 
kunnen afzien van materialen als kobalt.  

Intelligente bedrijfsstrategie  
De accu van de EQE SUV is standaard geïntegreerd in het intelligente thermomanagementsysteem met 
warmtepomp. Als de navigatie met Electric Intelligence ingeschakeld is, wordt de accu tijdens het rijden naar 
behoefte voorverwarmd of gekoeld. Daardoor ligt de temperatuur bij het laadpunt in een optimaal bereik voor 
efficiënt laden. Het gewenste temperatuurbereik van de accu wordt bereikt met behulp van het koelcircuit en 
de daarin geïntegreerde PTC (Positive Temperature Coefficient) boosterverwarming. 
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Intelligente ondersteuning in veel situaties 

De nieuwe EQE SUV: de rijassistentiesystemen 

Bij de EQE SUV maken de volgende rijassistentiesystemen deel uit van de standaarduitrusting1: ATTENTION 
ASSIST, actieve remassistent, actieve spoorassistent, parkeerpakket met achteruitrijcamera en 
snelheidslimietassistent. De status en activiteit van de rijassistentiesystemen worden schermvullend 
weergegeven op het assistentiedisplay in het bestuurdersdisplay. 

Additionele rijassistentiesystemen zijn opgenomen in het assistentiepakket, dat leverbaar is in combinatie 
met het Advanced plus-pakket. Deze systemen breiden het aantal functies uit: 

 De actieve afstandsassistent DISTRONIC kan op alle soorten wegen – snelwegen, provinciale wegen en in 
de stad – de vooraf ingestelde afstand tot voorliggers aanhouden. De op dat moment geldende 
snelheidslimiet kan eenvoudig met een druk op de knop als ingestelde snelheid worden overgenomen. 

 Vanaf snelheden boven 60 km/h maakt de actieve spoorassistent gebruik van een camera om te 
detecteren wanneer wegmarkeringen of wegkanten worden overschreden, waardoor wordt voorkomen dat 
het voertuig onbedoeld de rijbaan verlaat. Als er gevaar bestaat voor een botsing met gedetecteerde 
weggebruikers op de aangrenzende rijstrook, bijvoorbeeld met inhalende of tegemoetkomende voertuigen, 
kan het systeem ook reageren met waarschuwingen en stuuringrepen.  

 De dodehoekassistent kan de bestuurder zichtbaar en, wanneer de richtingaanwijzer is geactiveerd, ook 
hoorbaar waarschuwen voor mogelijke aanrijdingen van opzij als andere weggebruikers zich in de dode 
hoek bevinden. Met de uitstapwaarschuwing bewaakt de dodehoekassistent het gebied rond het eigen 
voertuig gedurende circa 3 minuten nadat het voertuig is geparkeerd en kan hij waarschuwen voor 
naderende voertuigen of tweewielers. 

Het rijassistentiepakket plus wordt als optie aangeboden, bijvoorbeeld als onderdeel van het Premium-
pakket. Dit bestaat uit:  

 Een nieuwe kruispuntnaderingsfunctie, die extra veiligheid biedt bij het naderen van kruispunten met 
kruisend verkeer. Het systeem geeft met intuïtieve pijlen op het bestuurdersdisplay aan uit welke richting 
het kruisende verkeer nadert. Als de bestuurder toch probeert weg te rijden, wordt een audiovisuele 
botsingswaarschuwing geactiveerd. Het optrekken wordt voorkomen door automatisch te remmen. De 
bestuurder kan dit te allen tijde annuleren door het gaspedaal volledig in te trappen.  

 De active stuurassistent helpt de bestuurder de rijstrook te volgen. Speciale functies zijn onder meer 
rijstrookdetectie bij lage snelheden met behulp van onder meer de 360°-camera, een zeer hoge 
beschikbaarheid van het systeem en hoge bochtprestaties op provinciale wegen en een verbeterde 
rijstrookcentrering op snelwegen. Afhankelijk van de situatie kan een rijpositie buiten het midden van de 
rijstrook worden aangehouden (bijvoorbeeld vorming van een noodrijbaan, maar ook oriëntatie via de rand 
van de rijbaan op provinciale wegen zonder middenmarkering). 

 De actieve rijstrookwisselassistent assisteert de bestuurder bij het wisselen van rijstrook. Een 
rijstrookwissel naar rechts of links wordt alleen ondersteund als de sensoren detecteren dat de 

                                                        
1 De rijassistentie- en veiligheidssystemen van Mercedes-Benz zijn hulpmiddelen en ontnemen de bestuurder niet zijn of haar verantwoordelijkheid. De 
bestuurder dient kennis te nemen van de informatie in de gebruikershandleiding en de daarin beschreven systeemgrenzen in acht te nemen. 
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aangrenzende rijstrook van de huidige rijstrook is gescheiden door onderbroken rijstrookmarkeringen en er 
geen andere voertuigen in de relevante gevarenzone worden gedetecteerd.  

 De actieve noodstopassistent remt het voertuig tot stilstand af op zijn eigen rijstrook als het systeem 
herkent dat de bestuurder langere tijd niet meer reageert op de verkeerssituatie.  

 De actieve remassistent met kruisingsfunctie kan via de in het voertuig geïnstalleerde sensoren registreren 
of er gevaar is voor een aanrijding met voorliggers, kruisende of tegemoetkomende voertuigen. Als een 
aanrijding dreigt, kan het systeem de bestuurder zicht- en hoorbaar waarschuwen. Als de bestuurder niet 
hard genoeg remt, is het ook mogelijk om de bestuurder te ondersteunen door de remdruk te verhogen en 
een noodstop in te zetten als de bestuurder niet reageert. 

 De uitwijk-stuurassistent kan de bestuurder helpen wanneer hij in een kritieke situatie een andere, door 
het systeem gedetecteerde weggebruiker wil ontwijken. In de nieuwe EQE kan niet alleen rekening worden 
gehouden met stilstaande en overstekende voetgangers, maar ook met voetgangers en voertuigen in 
lengterichting alsmede fietsers. De maximale snelheid waarbij het systeem werkt is 110 km/h, waardoor 
ook ondersteuning wordt geboden op provinciale wegen. 

 De actieve spoorassistent (zie hierboven).  

 De actieve dodehoekassistent kan een zichtbare waarschuwing geven – en als de richtingaanwijzers 
worden bediend ook een akoestische waarschuwing – voor mogelijke botsingen van opzij bij snelheden 
boven circa 10 km/h. Als de bestuurder de waarschuwingen negeert en toch probeert van rijstrook te 
wisselen, kan het systeem op het laatste moment corrigerend optreden door eenzijdig af te remmen bij 
snelheden boven 30 km/h. Wanneer het voertuig stilstaat, kan de uitstapwaarschuwing waarschuwen voor 
uitstappen als er een voertuig (of een fiets) binnen het kritieke gebied passeert.  

 PRE-SAFE® PLUS kan in actie komen bij een dreigende kop-staartbotsing. Het systeem waarschuwt de 
bestuurder voor achteropkomend verkeer door de noodknipperlichten achter met een hogere frequentie 
te activeren. Daarnaast worden de preventieve PRE-SAFE®-beschermingsmaatregelen voor inzittenden, 
waaronder de reversibele gordelspanners, geactiveerd. Als het voertuig stilstaat, blokkeert PRE-SAFE® 
PLUS de remmen. Het verminderen van de voorwaartse beweging kan de belasting van de inzittenden, 
inclusief het risico op whiplash, aanzienlijk verminderen. 

 Omdat bij een botsing van opzij slechts een beperkte kreukelzone beschikbaar is, kan PRE-SAFE® Impuls 
Side de getroffen bestuurder of voorpassagier nog vóór de botsing weg van het gevaar naar het midden 
van het voertuig verplaatsen zodra het systeem detecteert dat een botsing van opzij dreigt. Daartoe 
worden luchtkamers in de zijwangen van de rugleuning van de voorstoel in fracties van een seconde 
opgeblazen. 
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Hoge rijdynamiek en handzaamheid 

De nieuwe EQE SUV: het onderstel 

Het onderstel van de nieuwe EQE SUV bestaat uit een vooras met vier draagarmen en een onafhankelijke 
multilink-achteras. Dankzij de relatief korte wielbasis van 3.030 mm en de bijbehorende 
onderstelafstemming voelt hij ook in de basisuitvoering bijzonder wendbaar en dynamisch aan. De 
luchtvering AIRMATIC met traploos verstelbare demping ADS+  is als optie leverbaar. Om de bodemvrijheid 
te vergroten, kan het voertuigniveau met maximaal 30 mm worden verhoogd1 . Naast de DYNAMIC SELECT-
rijprogramma’s ‘ECO’, ‘Comfort’, ‘Sport’ en ‘Individual’ beschikken de EQE SUV-modellen met 4MATIC over 
het extra rijprogramma ‘Offroad’ voor rijden buiten de gebaande paden. Achterasbesturing met een 
stuurhoek tot 10° is ook als optie leverbaar voor een grote wendbaarheid in de stad en dynamiek op 
provinciale wegen. 

De optionele luchtvering AIRMATIC reageert bijzonder gevoelig. Het systeem combineert luchtveringsbalgen 
met adaptieve ADS+-dempers waarvan de karakteristieken aan elk afzonderlijk wiel volledig automatisch 
kunnen worden aangepast, zowel in de compressie- als in de reboundfase. Tijdens het rijden stellen een 
geavanceerd sensorsysteem en algoritmen de dempers in op basis van de kwaliteit van de weg, zodat 
bijvoorbeeld bij het rijden over een hobbel met slechts één wiel deze beweging niet wordt doorgegeven aan 
de gehele as en het interieur.  De veer en de demper zijn gecombineerd in één veerpoot op de vooras.  

Deze niveauregeling maakt deel uit van AIRMATIC. Het systeem houdt de bodemvrijheid constant, ongeacht 
de belading van het voertuig, maar past deze zo nodig aan. Om de bodemvrijheid te vergroten, kan het niveau 
van het voertuig tot 30 mm worden verhoogd1. Dit is mogelijk tot een snelheid van 80 km/h. Tot een snelheid 
van 60 km/h kan de carrosserie met een druk op de knop 30 mm worden verhoogd1, boven de 70 km/h wordt 
hij automatisch weer verlaagd tot het normale niveau. De carrosserie wordt bij snelheden boven 120 km/h in 
de rijprogramma’s ‘Comfort’ en ‘Sport’ automatisch verlaagd met respectievelijk 10 en 20 mm om de 
luchtweerstand te verminderen en de rijstabiliteit te vergroten. Als de rijsnelheid onder 80 km/h daalt, keert 
de carrosserie terug naar de uitgangspositie.  

Even wendbaar als een compacte auto: beide assen kunnen sturen 
Dankzij de achterasbesturing (optie) voelt de EQE in de stad even wendbaar aan als een compacte auto. De 
stuurhoek op de achteras bedraagt maximaal 10°. De draaicirkel wordt met behulp van de achterasbesturing 
verkleind van 12,3 tot 10,5 meter.  

De interactie tussen de vooras en de achteras is zo afgestemd dat de besturing snel reageert en weinig 
inspanning vergt bij het rijden in de stad en op provinciale wegen. Tegelijkertijd wordt een zeer hoge stabiliteit 
bereikt. Dit resulteert bijvoorbeeld in kleine zijsliphoeken en hoge gierdemping. Bij hoge snelheden ligt de 
nadruk meer op stabiliteit, zonder dat dit ten koste gaat van de precisie en het reactievermogen. Deze 
toegevoegde waarde wordt bereikt door de geïntegreerde regeling van besturing en remsysteem (ESP®), 
waardoor de rijveiligheid aanzienlijk wordt verhoogd.  

DYNAMIC SELECT: met rijprogramma ‘Offroad’ 
Met DYNAMIC SELECT kan de bestuurder de karakteristieken van de aandrijflijn, het ESP®, het onderstel en 
de besturing wijzigen. Naast ‘ECO’, ‘Comfort’, ‘Sport’ en ‘Individual’ beschikken de 4MATIC-versies van de EQS 
SUV ook over ‘Offroad’, een extra rijprogramma dat speciaal geschikt is voor het rijden buiten de begaande 
paden. De curve van het gaspedaal is dan veel vlakker. Wanneer het voertuig is uitgerust met AIRMATIC, 
wordt het voertuigniveau met 25 mm verhoogd. Bij snelheden boven 70 km/h daalt het voertuig tot het 

                                                        
1 Landafhankelijk. 
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normale niveau. Als de snelheid onder de 50 km/h daalt, gaat de carrosserie weer omhoog. Er kan worden 
gekozen uit twee versies van het rijprogramma ‘Offroad’, met en zonder ESP®: 

In het rijprogramma ‘Offroad’ met geactiveerd ESP® wordt weinig slip op de mogelijk doorslippende wielen 
toegestaan. Zo blijven er aanzienlijk minder sporen achter op bijvoorbeeld een nat weiland. Dit wordt bereikt 
door een koppelbalancering tussen eATS en ESP®. De druk in het regelsysteem komt zo precies overeen met 
het koppel dat wordt afgegeven aan het wiel. Bij grote bewegingen in het terrein vindt een soort voorvulling 
plaats. Dit betekent dat het onbelaste wiel al tijdens de terugslagfase van druk in het remsysteem wordt 
voorzien om te voorkomen dat het slipt.  

Het doel van het rijprogramma ‘Offroad’ met ESP® OFF is om voldoende slip toe te laten, maar het voertuig 
toch veilig onder controle te houden. Veel wielslip is bijvoorbeeld nuttig om voldoende aandrijving te krijgen 
op zand – het voertuig graaft zich als het ware een weg naar voren. De controledrempels van de 
aandrijfslipregeling ASR worden hier 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 de eATS. 

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 nu gerealiseerd via de iBooster en niet via 
een hydraulische eenheid (ESP®) zoals bij de modellen met verbrandingsmotor. Daardoor grijpt DRS nu veel 
stiller en nog soepeler in. 

De standaardinstelling is de het rijprogramma ‘Comfort’. De keuze wordt bevestigd door zicht- en hoorbare 
feedback. Het gewenste rijprogramma wordt als status weergegeven op het centrale display. 
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Extra functies activeren na aanschaf 

De nieuwe EQE SUV: over-the-air technologie (OTA) 

De EQE SUV biedt de mogelijkheid om via over-the-air technologie (OTA) op een aantal functionele 
gebieden extra voertuigfuncties te activeren. Dit betekent dat na aankoop en de oorspronkelijke 
configuratie veel uitrustingen van de EQE SUV kunnen worden aangepast aan de persoonlijke voorkeuren. 
De OTA-functies zijn beschikbaar in de Mercedes me Store en het aanbod zal stap voor stap worden 
uitgebreid.  

Als de EQE SUV met DIGITAL LIGHT uitgerust is, kan DIGITAL LIGHT met projectiefunctie ook via OTA1 worden 
geactiveerd. Hiermee kunnen hulpmarkeringen of waarschuwingssymbolen op het wegdek worden 
geprojecteerd2 . Indien het voertuig is uitgerust met een trekhaak en 360°-camera, kan vervolgens via OTA de 
aanhangwagenassistent worden geactiveerd. Deze vergemakkelijkt het achteruit manoeuvreren met de 
aanhangwagen door de stuurhoek van het trekkende voertuig automatisch te regelen tot een snelheid van 7 
km/h en tot een hoek van 15 procent. Andere OTA-opties zijn onder meer de verkeersbordenassistent, MBUX 
augmented reality voor navigatie en ENERGIZING-comfortprogramma/ENERGIZING COACH. De nieuwe 
soundscape ‘Serene Breeze’ (zie hoofdstuk Sound experiences) kan ook worden ontgrendeld via over-the-air 
technologie. 

Het Individualiseringspakket is eveneens leverbaar in de Mercedes me Store. Het omvat: 

 De extra sound experience ‘Roaring Pulse’. Het doet denken aan krachtige elementen zoals grote 
verbrandingsmotoren, turbines en natuurkrachten. 

 Verschillende vermakelijke minigames voor de voorpassagier zoals Sudoku, Pairs en Shuffle Puck. 
 Meer coming-home/leaving-lichtanimaties zoals ‘Brand World’. 
 Emotionele en individuele modi zoals de ‘Romance’-modus. 

Dankzij twee digitale veiligheidsfuncties kunnen de rijeigenschappen van de EQE SUV aan specifieke 
doelgroepen worden aangepast. In beide modi wordt niet alleen de topsnelheid beperkt, maar wordt ook het 
acceleratievermogen verminderd: 

 In de beginner-modus zijn de rijeigenschappen bewust minder dynamisch. Het rijprogramma ‘C’ wordt 
automatisch geactiveerd, de rijprogramma’s ‘Sport’ en ‘Individual’ zijn vergrendeld. De topsnelheid is 
begrensd op circa 120 km/h, ESP-OFF kan niet worden geactiveerd. 

 De valet service-modus is bedoeld voor gebruik door servicepersoneel zoals hotelpersoneel. De 
kenmerken zijn vergelijkbaar met die voor een beginnend bestuurder. De maximale snelheid die gereden 
kan worden, bedraagt ongeveer 80 km/h. Persoonlijke profielgegevens zoals het huisadres of het menu 
‘laatste bestemmingen’ zijn beschermd tegen een ongeoorloofde toegang. 

De hoofdgebruiker activeert en deactiveert deze programma’s via zijn of haar persoonlijke profiel, dat met een 
pincode en/of biometrische herkenning beveiligd is, of comfortabel via de Mercedes me-app op de 
smartphone. De modi kunnen niet tijdens het rijden worden geactiveerd, maar alleen als het voertuig stilstaat. 

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, omdat hiervoor geen werkplaats hoeft te worden bezocht. 
Bovendien kunnen veel functies van het voertuig tijdens de gehele levensduur worden bijgewerkt. De 
uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker is altijd een voorwaarde voor OTA-updates. Mercedes-Benz 

                                                        
1 Niet beschikbaar bij de introductie. 
2 Er gelden landspecifieke beperkingen. 
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vertrouwt vanwege de hoge veiligheidsstandaard op de mobiele radiotechnologie en de in het voertuig 
geïnstalleerde communicatiemodule. 
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Gepersonaliseerde inhoud die indrukwekkend wordt weergegeven 

De nieuwe EQE SUV: MBUX (Mercedes-Benz User Experience) en MBUX Hyperscreen 

Het weergave- en bedieningsconcept MBUX doet, met behulp van adaptieve software, gepersonaliseerde 
suggesties voor tal van infotainment-, comfort- en voertuigfuncties. Een highlight in het interieur is het 
optionele MBUX Hyperscreen. Dankzij het zero-layer design hoeft de gebruiker niet door submenu’s te 
scrollen of spraakopdrachten te geven. Situatieafhankelijke en contextuele toepassingen worden bovenaan 
in het gezichtsveld aangeboden. Dit ontlast de bestuurder van een flink aantal bedieningsstappen. 
Mercedes-Benz heeft met de dienst ‘Online Music’1 vele aanbieders van muziekstreaming volledig in het 
infotainmentsysteem MBUX geïntegreerd. De integratie van ZYNC geeft passagiers een naadloze digitale 
entertainmentervaring die is afgestemd op de EQE SUV. 

Met behulp van kunstmatige intelligentie toont MBUX proactief de juiste functies op het juiste moment voor 
de gebruiker. Het systeem reageert op veranderingen in de omgeving en het gedrag van de gebruiker en 
optimaliseert zichzelf permanent. De zogenoemde zero layer biedt de gebruiker dynamische, geaggregeerde 
inhoud van het gehele MBUX en bijbehorende diensten op het hoogste niveau van de MBUX-
informatiearchitectuur. 

De navigatie-app bevindt zich in het midden van de schermunit met zijn volledige scala aan functies. Meer 
dan 20 andere functies – van ENERGIZING COMFORT tot verjaardagsherinneringen en suggesties voor de 
takenlijst – worden automatisch aangeboden met behulp van kunstmatige intelligentie wanneer ze relevant 
zijn voor de klant.  

De gebruiker kan de betreffende suggestie met één klik accepteren of afwijzen. Drie gebruikssituaties als 
voorbeeld: 

 Bij het naderen van een laadstation dat geschikt is voor Plug & Charge, verschijnt automatisch de 
laadmodule. De bestuurder kan dan onmiddellijk beginnen met laden. 

 Als iemand een bepaalde persoon altijd op dinsdagavond onderweg naar huis belt, krijgt hij voortaan een 
suggestie voor dit specifieke gesprek op deze dag van de week en op dit tijdstip. Er verschijnt een 
visitekaartje met de contactgegevens en – indien opgeslagen – een foto. Alle suggesties van MBUX zijn 
gekoppeld aan het profiel van de gebruiker.  

 Als de gebruiker naast de stoelverwarming bijvoorbeeld ook regelmatig de stuurwielverwarming inschakelt, 
wordt hem dit voorgesteld zodra hij de stoelverwarming inschakelt. 

Hey Mercedes: bijzonder daadkrachtige spraakassistent  
De spraakassistent “Hey Mercedes” is uitstekend in staat om een dialoog te voeren en te leren door online 
services in de Mercedes me-app te activeren. Bepaalde handelingen kunnen bovendien ook zonder het 
activeringswoord “Hey Mercedes” worden uitgevoerd. Hiertoe behoort bijvoorbeeld het aannemen van een 
telefoongesprek. “Hey Mercedes”  geeft ook uitleg over voertuigfuncties en kan bijvoorbeeld helpen bij de 
vraag hoe een smartphone via Bluetooth moet worden aangesloten of waar de verbanddoos te vinden is.  

Als er geschikte thuistechnologie en huishoudelijke apparaten aanwezig zijn, kunnen deze dankzij de smart 
home-functie ook met het voertuig worden verbonden en vanuit het voertuig met de stem worden bediend. 
“Hey Mercedes” kan inzittenden ook herkennen aan hun stem. Zodra de individuele stemkarakteristieken zijn 

                                                        
1 Om gebruik te kunnen maken van de dienst Online Music hebben klanten een afzonderlijk persoonlijk contract met een geselecteerde 
streamingaanbieder nodig. Bovendien is een bepaald datavolume noodzakelijk. 
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aangeleerd, kan dit worden gebruikt om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens en functies door een 
profiel te activeren.  

Online Music: muziekstreaming met miljoenen songs om uit te kiezen 
Met de dienst ‘Online Music’ heeft Mercedes-Benz de belangrijkste muziekstreamingdiensten – Spotify, 
Amazon Music en Apple Music – nu volledig in het infotainmentsysteem MBUX geïntegreerd. MBUX biedt 
toegang tot het persoonlijke gebruikersprofiel met de gekoppelde muziekaanbieders. Hierdoor hebben 
klanten naadloos toegang tot hun favoriete nummers en afspeellijsten en kunnen ze miljoenen nummers en 
samengestelde afspeellijsten ontdekken.  

Personalisatie is eenvoudig en handig 
De EQE SUV maakt het mogelijk om snel en makkelijk een persoonlijk profiel aan te maken en te 
synchroniseren met de bestaande profielgegevens van het Mercedes me-account. Door een QR-code te 
scannen met de Mercedes me-app wordt het voertuig automatisch verbonden met het Mercedes me-account.  

Persoonlijke voorkeuren zoals een favoriete radiozender en voorkeursinstellingen kunnen via het persoonlijke 
Mercedes me-profiel naar 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. Aangezien de profielen via Mercedes 
me in de cloud worden opgeslagen, kunnen ze ook in andere modellen van Mercedes-Benz met de nieuwe 
generatie MBUX worden gebruikt.  

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

MBUX Hyperscreen: een geweldige drive-in bioscoop 
Bij het MBUX Hyperscreen (optie) lopen drie displays bijna naadloos in elkaar over in een indrukwekkende 
schermband van ruim 141 cm breed: het 12,3” bestuurdersdisplay, het 17,7” centrale display en het 12,3” 
voorpassagiersdisplay ogen als een optische eenheid.  

De geselecteerde weergavestijl wordt op alle schermen 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 voorpassagier de temperatuur en de ventilatie rechtstreeks 
kunnen regelen. 

Voor een bijzonder scherpe weergavekwaliteit wordt oled-technologie gebruikt voor het centrale en het 
voorpassagiersdisplay. Hun afzonderlijke pixels zijn zelflichtend; niet-geactiveerde beeldpixels blijven 
uitgeschakeld, waardoor ze diepzwart lijken. De actieve oled-pixels daarentegen stralen in een ware 
kleurenpracht, waardoor er ook een duidelijk contrast is. 

Het centrale display en het voorpassagiersdisplay voorin bieden ook haptische feedback. Wanneer een vinger 
bepaalde plekken op het touchscreen aanraakt, veroorzaken actuatoren (acht in het centrale display, vier in 
het voorpassagiersdisplay) een voelbare trilling van de glazen afdekking. De gebruiker voelt dus pulserende 
bewegingen op het gladde oppervlak, die de indruk wekken van een mechanische schakelaar. Een andere 
bedieningshulp die bekend zal zijn van hoogwaardige consumentenelektronica is de force feedback van beide 
displays. Verschillende drukniveaus op het glas veranderen de respons. MBUX springt dan bijvoorbeeld naar 
een ander menuniveau. 
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Het 12,3” oled display met separate interface maakt het autorijden interessanter en leuker voor de 
voorpassagier. Het systeem maakt gebruik van intelligente, op camera’s gebaseerde blokkeerlogica die 
detecteert of de bestuurder naar het voorpassagiersdisplay kijkt (zie het betreffende hoofdstuk).  

ZYNC: naadloze digitale entertainmentervaring in het voertuig 
Of het nu gaat om nieuws, sport, programma’s of films – de meeste mensen streamen en bekijken hun 
favoriete content op hun mobiele apparaat of televisie. In het interieur van een Mercedes-Benz kunnen de 
inzittenden echter genieten van een meeslepende bioscoopervaring die veel verder gaat dan alleen weergave. 
De grootte, het formaat en de positie van de schermen en de opstelling van de luidsprekers kunnen 
bijvoorbeeld allemaal individueel worden geconfigureerd. Mercedes-Benz Group AG is een partnership 
aangegaan met het in Californië gevestigde technologiebedrijf ZYNC. Het ZYNC-platform richt zich uitsluitend 
op voertuiginterieurs en kan naadloos worden geïntegreerd in de hardware van Mercedes-Benz – zowel in de 
huidige als toekomstige besturingssystemen. Hierdoor worden de audiovisuele ervaring, de interactie en de 
gebruiksvriendelijkheid gemaximaliseerd. 

ZYNC biedt videostreaming, on-demand content, interactieve ervaringen, lokale videoprogramma’s, sport, 
nieuws, games, en nog veel meer, via één enkele user interface. Er zijn al meer dan dertig streamingdiensten 
van bekende wereldwijde, regionale en lokale partners beschikbaar, terwijl er voortdurend nieuwe partners en 
kanalen worden toegevoegd. De meeste van deze kanalen zijn al inbegrepen en vereisen geen extra 
abonnement. Om gebruik te kunnen maken van ZYNC is een actief Mercedes-Benz me-account met MBUX 
entertainmentpakket vereist. Dit is momenteel een jaar lang gratis beschikbaar vanaf de oorspronkelijke 
boeking en kan daarna tegen betaling worden verlengd via de Mercedes me-portal (varieert per land).
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Altijd oog op de bestuurder  

De nieuwe EQE SUV in detail: de blokkeerlogica van het voorpassagiersdisplay 

De voorpassagier in de EQE SUV heeft optioneel de beschikking over een 12,3” oled-display met een eigen 
user interface. In Europa en in een groeiend aantal landen kan de voorpassagier tijdens het rijden 
dynamische content bekijken, zoals videostreaming of tv. Het systeem maakt gebruik van een intelligente, 
op camera’s gebaseerde blokkeerlogica die herkent of de bestuurder naar het voorpassagiersdisplay kijkt. 
Als dat het geval is, dimt het systeem om veiligheidsredenen automatisch de dynamische content.  

Eerst registreert de stoelbezettingsherkenning of iemand naast de bestuurder heeft plaatsgenomen. Indien dit 
het geval is, kan het touchoppervlak van het scherm vanaf de voorpassagiersstoel worden gebruikt. Is de 
voorpassagiersstoel daarentegen niet bezet, dan geeft het scherm een digitaal sierbeeld weer. De klant kan 
kiezen uit verschillende motieven, waaronder een sterrenhemel, dus het Mercedes-Benz pattern. 

Tijdens het rijden kan de voorpassagier op zijn of haar scherm dynamische content bekijken, zoals een 
gestreamde video of tv. Om ervoor te zorgen dat de bestuurder niet wordt afgeleid van wat er op de weg 
gebeurt, voorkomt een op camera’s gebaseerd blokkeringsconcept dat hij/zij meekijkt. Een camera in het 
bestuurdersdisplay volgt de ogen van de bestuurder en registreert zo diens blik.  

Het intelligente systeem kan onderscheiden of de bestuurder naar het voorpassagiersdisplay kijkt of naar de 
buitenspiegel. Daarbij wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met hoe de bestuurder stuurt en hoe vaak en 
hoe lang hij/zij naar de voorpassagierszijde kijkt. Als de bestuurder er langer dan circa 2 seconden naar kijkt, 
wordt het voorpassagiersdisplay gedimd, zodat de content niet zichtbaar is.
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Intelligente blik in de toekomst 

De nieuwe EQE SUV: de navigatie met Electric Intelligence 

Bij navigatie met Electric Intelligence zegt de naam alles, want op basis van tal van factoren plant het 
systeem de snelste en handigste route, inclusief laadstops. Het systeem reageert ook dynamisch op 
bijvoorbeeld files of een verandering van rijstijl. Navigatie met Electric Intelligence is slim; het berekent de 
geschatte laadkosten per laadstop. De klant kan bovendien de geplande routes individueel instellen, door 
geplande routes individueel te bewerken, 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 ook de 
energiebehoefte berekend. Daarbij wordt rekening gehouden met de topografie, de route, de 
omgevingstemperatuur, de snelheid en de behoefte aan verwarming en koeling. Verdere factoren zijn de 
verkeerssituatie langs de geplande route, evenals de laadstations die zich daarlangs bevinden, hun capaciteit 
en betaalfuncties. De berekening vindt plaats in de cloud en wordt gecombineerd met boordgegevens. 

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

MBUX toont ook of de beschikbare accucapaciteit voldoende is om zonder te laden terug te keren naar het 
startpunt. Laadstations langs de route die handmatig zijn toegevoegd, krijgen voorrang bij de routeberekening. 
Voorgestelde laadstations kunnen worden uitgesloten. Het systeem berekent de geschatte laadkosten per 
laadstop. 

Als het risico bestaat dat de bestemming of het laadstation met de geselecteerde instellingen niet wordt 
bereikt, vraagt de actieve actieradiusbewaking om de ECO-rijfuncties te activeren. Bovendien wordt de 
rijsnelheid die moet worden aangehouden om het volgende laadstation of de bestemming te bereiken 
berekend en op de snelheidsmeter weergegeven. 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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Efficiënt gebruik van de restwarmte van de aandrijflijn 

De nieuwe EQE SUV: de airconditioning 

De EQE SUV beschikt over een uitgekiende thermoarchitectuur met standaard warmtepomp. Een andere 
aangename en efficiënte functie is de preconditionering. De automatische airconditioning THERMATIC met 
twee zones is standaard, terwijl de THERMOTRONIC met vier zones als optie leverbaar is.  

Een warmtepomp – een bekend concept uit huishoudelijke verwarmingssystemen – transporteert de warmte 
van een laag naar een hoger temperatuurniveau. Op die manier kan ‘koude thermische energie’1 , die met 
name in elektroauto’s veel voorkomt, worden aangesproken om het interieur te verwarmen.  

Dankzij de warmtepomp werkt het systeem zeer efficiënt: de restwarmte van de elektrische aandrijving 
(omvormer en elektromotor) en ook de HV-accu kan worden gebruikt om het interieur te verwarmen. Dit 
vermindert de belasting van de accu voor de verwarming drastisch, waardoor de actieradius toeneemt.  

Maar ook de andere functies van het intelligente thermomanagement ondersteunen de inzittenden op vele 
manieren.  

Wist u dat... 

... de preconditionering werkt aan de hand van streefwaarden? Dit betekent dat als de bestuurder zijn/haar 
vertrektijd rechtstreeks via MBUX of via de Mercedes me-app invoert en het voertuig bij een laadstation staat, 
de EQE SUV aan het begin van de rit op de vooraf ingestelde temperatuur wordt geklimatiseerd. De 
bestuurder kan dit individueel voor elke rit en elk traject doen, of met behulp van een weekprofiel. De 
preconditionering wordt ook automatisch gedurende 5 minuten geactiveerd zodra het voertuig met de sleutel 
wordt ontgrendeld.  

... de EQE SUV automatisch overschakelt naar de recirculatiestand wanneer het systeem via GPS detecteert 
dat het voertuig door een tunnel rijdt of wanneer de luchtkwaliteitssensor overeenkomstige waarden 
registreert? De comfortfunctie zorgt ervoor dat de zijruiten en het schuifdak in de recirculatiemodus indien 
nodig worden gesloten en vervolgens weer in hun oorspronkelijke stand terugkeren. 

... de automatische airconditioning naast de comfortinstelling ook de standen ‘ECO’ en ‘ECO+’ biedt? In de 
stand ‘ECO’ is de werking van de airconditioning, met gereduceerd verwarmings- en koelvermogen, nog 
steeds onbeperkt mogelijk. In de ‘ECO+’-modus worden alleen de ventilator en eventueel de restwarmte van 
de eATS gebruikt. De HV-componenten compressor en verwarming blijven daarentegen uitgeschakeld. ’ECO’ 
en ‘ECO+’ beperken het energieverbruik van de airconditioningfuncties, zodat de impact op de actieradius van 
het voertuig minimaal is. 

... meerdere sensoren ervoor zorgen dat de lucht in het interieur naar behoefte wordt gekoeld of verwarmd? 
Naast de binnen- en buitentemperatuur registreren ze ook de stand van de zon om beslagen ruiten te 
voorkomen, meet een sensor in de voet van de binnenspiegel de temperatuur van het ruitoppervlak en de 
vochtigheid van het interieur. Bovendien wordt een vochtigheidssensor gebruikt om de vochtigheid van de 
inlaatlucht te bepalen. Dankzij deze strategie kan de energiebehoefte van het systeem in de 
airconditioningstand met droge omgevingslucht en zonder koelbehoefte worden verminderd – een enorme 
winst op het vlak van efficiëntie. Tegelijkertijd wordt zo voorkomen dat de passagiers last krijgen van droge 
ogen.
                                                        
1 Temperaturen van slechts enkele graden boven nul die niet als warm worden ervaren. 
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Vier verschillende soundscapes voor een bijzondere akoestische ervaring 

De EQE SUV: de sound experiences 

‘Serene Breeze’ is de naam van de nieuwe, vierde soundscape die zijn debuut maakt in de EQE SUV. Dit 
nieuwe geluid, dat desgewenst in een later stadium kan worden geactiveerd, is een ontspannend 
natuurgeluid. De EQ-modellen maken met hun holistische soundscapes de paradigmaverschuiving van de 
verbrandingsmotor naar de elektroauto duidelijk hoorbaar. Een verscheidenheid aan soundscapes maakt 
een individuele akoestische opstelling mogelijk. Als optie is ook een interieurgeluid beschikbaar. Dit past 
zich adaptief aan de rijstijl aan. 

Als het Burmester® 3D surround sound system is gespecificeerd, beschikt de EQE SUV over de twee 
soundscapes ‘Silver Waves’ en ‘Vivid Flux’. ‘Silver Waves’ is een sensueel en zuiver geluid. ‘Vivid Flux’ is 
gericht op EV-liefhebbers en is kristalhelder, synthetisch en toch menselijk warm. Deze sound experiences 
kunnen op het centrale display worden geselecteerd of uitgeschakeld.  

Twee extra soundscapes kunnen worden ontgrendeld met behulp van over-the-air technologie: 

 ‘Roaring Pulse’ past bijzonder goed bij het karakter van de SUV. Deze sound experience doet denken aan 
krachtige machines en is sonoor en extravert. 

 ‘Serene Breeze’ biedt een ontspannend natuurgeluid. Het klankkarakter haakt in op het thema wellness en 
triggert een interactiemechanisme in het rijgeluid. Het resultaat is een symfonische mix van natuurgeluid 
en een sublieme soundtrack.  

De bestuurder en de passagiers worden al bij het naderen van het voertuig en bij het instappen akoestisch 
begroet. Een overeenkomstige aurasound begeleidt ook het uitstappen en het vergrendelen van de EQE 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 tiental parameters zoals de stand van het gaspedaal, de snelheid of de recuperatie. De 
versterker van het Burmester® surround sound system maakt gebruik van intelligente sound design-algoritmes 
om de geluiden in realtime te berekenen en deze worden vervolgens via de luidsprekers afgespeeld. 

De algoritmen en geluiden voor het sound design worden door Mercedes-EQ zelf gecreëerd. Het 
interdisciplinaire team bestaat naast natuurkundigen uit sound designers, mediaontwerpers en 
mechatronicaspecialisten. In het akoestisch laboratorium, dat volledig is afgeschermd van geluiden en 
trillingen van buitenaf, werken ze samen aan het geluid van de Mercedes-EQ modelfamilie. Tijdens testritten 
bepalen de sound experts welke emoties de soundscapes in het echte verkeer oproepen. De mobiele 
luistertests vinden plaats met interactieve demonstratiewagens, onder meer in het Prüf- und 
Technologiezentrum Immendingen (PTZ).  

De deskundigen maakten gebruik van muzikale compositietechnieken zoals harmonie. De soundscape varieert 
door de vele geluidsdimensies. Het sound design interageert met het voertuig. De multisensuele ervaring 
bevindt zich op de scheidslijn tussen comfortabele rust en een precieze, emotioneel vormgegeven reactie op 
het rijden en het rijgedrag.
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Tarieven op maat en groene stroom 

De nieuwe EQE SUV: Mercedes me Charge 

Sinds juni 2022 biedt Mercedes me Charge1 in Europa drie nieuwe laadtarieven aan die zijn afgestemd op 
het individuele rijgedrag. Mercedes me Charge S is geschikt voor mensen die af en toe laden, Mercedes me 
Charge M voor normale laders en Mercedes me Charge L voor frequente laders. Met de invoering van het 
nieuwe, transparante tariefsysteem hebben klanten deels toegang tot vaste prijzen die ongeacht de 
exploitant gelden. Met de Plug & Charge-functie kan de EQE SUV ook comfortabel worden geladen. 

Mercedes me Charge biedt toegang tot een van de grootste laadnetwerken ter wereld: Het telt momenteel 
meer dan 850.000 AC- en DC-laadpunten, waarvan circa 350.000 in Europa. Met Mercedes me Charge kunnen 
klanten in heel Europa, de VS en Canada bij elk openbaar laadstation groen laden. Bij Green Charging wordt 
een laadproces achteraf gecompenseerd met energie uit hernieuwbare bronnen. Dit zorgt ervoor dat derden 
na het laadproces de overeenkomstige hoeveelheden groene energie aan het net leveren. Hoogwaardige 
garanties van oorsprong certificeren op verifieerbare wijze de herkomst van de energie. 

Groene stroom wordt gedefinieerd door het milieukeurmerk EKO-energie, dat wordt geleverd door 
gecertificeerde energieproductiecentrales. Bovendien worden stimulansen gecreëerd om te investeren in 
installaties voor de opwekking van hernieuwbare energie. Mercedes me Charge omvat ook meer dan 1.800 
laadpunten die uitsluitend op groene stroom werken. Deze maken deel uit van het mede door Mercedes-Benz 
in 2017 opgerichte snellaadnetwerk IONITY, dat zich langs de belangrijkste wegen van Europa bevindt. 

Mercedes me Charge L loont voor frequente laders 
Wie een EQE SUV koopt en zich bij Mercedes me Charge heeft aangemeld, komt in eerste instantie in het 
Mercedes me Charge L-tarief terecht. Dit tarief is interessant voor klanten die lange afstanden rijden en vaker 
onderweg laden en de voorkeur geven aan vaste en voorspelbare kosten. In het eerste jaar hoeven deze 
kopers nog geen maandelijks basisbedrag te betalen. 

Mercedes me Charge-klanten profiteren ook van de geïntegreerde betalingsfunctie met automatische 
facturering. De klant kiest slechts eenmaal de gewenste betalingswijze. De afzonderlijke laadprocessen 
worden duidelijk op een maandelijkse factuur vermeld. 

Plug & Charge – eenvoudiger en handiger laden  
Met de Mercedes me Charge-functie Plug & Charge kan de EQE SUV nog comfortabeler worden geladen bij 
openbare laadstations met behulp van Plug & Charge: wanneer de laadkabel wordt aangesloten, begint het 
laadproces automatisch; de klant hoeft zich niet extra aan te mleden. het voertuig en het laadstation 
communiceren rechtstreeks via de laadkabel.  

Plug & Charge is niet alleen beschikbaar bij meer dan 1.800 IONITY-snellaadstations in Europa, maar ook bij 
meer dan 700 Aral-laadstations in Duitsland. Mercedes-Benz en de exploitanten van de laadstations werken 
voortdurend aan de uitrol van Plug & Charge bij nog meer laadstations. Of een laadstation geschikt is voor 
Plug & Charge is te zien door de details van het laadstation te bekijken op het display van de EQE SUV en ook 
in de Mercedes me-app. Het is ook mogelijk om naar geschikte laadstations te zoeken. 

                                                        
1 Om het gebruik van de Mercedes me connect-service ‘Mercedes me Charge’ mogelijk te maken, is een apart laadcontract met een geselecteerde derde 
partij nodig voor de betaling en facturering van het opladen. Voor het gebruik van de Mercedes me connect-services is een persoonlijke Mercedes me-ID 
en instemming met de gebruiksvoorwaarden voor de Mercedes me connect-services vereist. Er gelden beperkingen per land. 
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Intelligente verlichting en een uitgebreid wellnessprogramma 

De nieuwe EQE SUV: de uitrustingshighlights 

De koplamptechnologie DIGITAL LIGHT (optie) maakt innovatieve functies mogelijk, zoals het projecteren 
van hulpmarkeringen of waarschuwingssymbolen op de weg. Een ander uitrustingskenmerk is ENERGIZING 
AIR CONTROL PLUS. Hiermee reinigt een HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air) de binnenkomende 
buitenlucht op een zeer hoog filtrerend niveau. Het ENERGIZING-comfortprogramma verbindt verschillende 
comfortsystemen in het voertuig met elkaar. De individuele ENERGIZING-comfortprogramma’s maken een 
speciale wellness-opstelling mogelijk, afhankelijk van de stemming of behoeften van de klant. Dit verhoogt 
het fysieke comfort en de prestaties tijdens het rijden en tijdens een pauze. Het soundformat Dolby Atmos 
 tilt de audio-ervaring in de EQE SUV naar een nieuw niveau. 

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 hebben de oppervlakte van een 
duimnagel. Een regeleenheid met een krachtige grafische processor maakt gebruik van een HDMI-achtige 
verbinding om een continue videostroom naar de spiegels te genereren.  

De in 1,3 miljoen pixels verdeelde lichtbundel maakt een bijzonder nauwkeurige lichtverdeling mogelijk. De 
adaptieve grootlichtassistent plus is zeer nauwkeurig wat betreft het maskeren van tegenliggers of 
verkeersborden. Ook de licht-donkergrenzen en de lichtverdeling van alle andere adaptieve lichtfuncties 
worden veel nauwkeuriger weergegeven, waardoor de verlichting bijvoorbeeld bij mist, snelweg- of stadslicht 
wordt geoptimaliseerd. Op basis van gegevens van de navigatiekaarten houdt de topografische verlichting 
rekening met het op- en afrijden van heuvels. Deze hulpfuncties zijn beschikbaar1: 

 Waarschuwing voor herkende wegwerkzaamheden door het projecteren van een graafmachinesymbool op 
het wegdek. 

 Het richten van een spotlight op voetgangers die in de berm worden waargenomen als waarschuwing. 
 Verkeerslichten, stoptekens of inrijverboden worden aangeduid door een waarschuwingssymbool op het 

wegdek te projecteren. 
 Assistentie op smalle rijbanen (wegwerkzaamheden) door het projecteren van geleidingslijnen op het 

wegdek 
 Indicatie van het begin van een coöperatieve rijstrookwissel. 
 Waarschuwingen en richtingaanwijzingen wanneer de spoorassistent of de dodehoekassistent gevaar 

detecteert. 

Mercedes-Benz stelt met ENERGIZING AIR CONTROL PLUS op holistische wijze alles in het werk voor een 
optimale luchtkwaliteit in de EQE SUV. Het systeem is gebaseerd op filtratie, sensoren, een displayconcept en 
luchtconditionering. Het HEPA-filter (High-Efficiency Particulate Air) heeft een zeer hoog filtratieniveau om 
fijnstofdeeltjes, microdeeltjes, pollen en andere stoffen die met de buitenlucht meekomen op te vangen. Een 
coating van actieve koolstof vermindert zwaveldioxide en stikstofoxiden en geurtjes in het interieur. De 
interieurfilter van deze optionele uitrusting werd door Mercedes-Benz in 2021 door het Oostenrijkse 
onderzoeks- en testinstituut (OFI) voorgedragen voor de certificering ‘OFI CERT’ ZG 250-1 met betrekking tot 
virussen en bacteriën, die vervolgens werd toegekend.  

Met behulp van de preconditionering is het ook mogelijk om de binnenlucht te reinigen voordat de bestuurder 
in het voertuig stapt. De fijnstofwaarden buiten en binnen het voertuig worden ook in de klimaatregel 

                                                        
1 Vanwege de goedkeuringsvoorschriften kunnen de beschikbaarheid en de omvang van de functies afhankelijk van het land beperkt zijn. 
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weergegeven. Als de kwaliteit van de buitenlucht laag is, kan het systeem ook adviseren de ruiten of het 
schuifdak te sluiten en automatisch over te schakelen op de recirculatiestand. 

De actieve parfumering van de EQE SUV, dat deel uitmaakt van het AIR BALANCE-pakket, doet ook een 
beroep op de reukzin. Voor het nieuwe elektromodel werd een speciale geur samengesteld: No.6 MOOD 
hibiscus bevat ondermeer de intrigerende aroma’s van hibiscus en citroengras. 

De holistische ‘Fit & Healthy’ benadering van het ENERGIZING-comfortprogramma maakt het mogelijk om de 
verschillende comfortsystemen via touchinvoer of stemcommando te ervaren en bundelt ze in programma’s 
tot belevingswerelden. Tegelijkertijd creëert het systeem een bijpassende sfeer in het interieur – bijvoorbeeld 
verkwikkend bij vermoeidheid of ontspannend bij een verhoogd stressniveau. De ENERGIZING-
comfortprogramma’s in de EQE SUV zijn: 

 de programma’s ‘Freshness’, ‘Warmth’, ‘Vitality’, ‘Joy’ and ‘Comfort’. 
 de drie ENERGIZING NATURE- programma’s ‘Forest Glade’, ‘Sound of the Sea’ en ‘Summer Rain’. 
 training- en ENERGIZING-tips. 

Tijdens een pauze, bijvoorbeeld op een parkeerplaats of bij een laadstation, kan ook het ‘Power Nap’-
programma worden geselecteerd. Het programma bestaat uit drie fasen – in slaap vallen, slapen, ontwaken – 
en kan de prestaties van de bestuurder verbeteren en hem nieuwe energie geven.  

De ENERGIZING COACH stelt een geschikt fitness- of wellnessprogramma voor op basis van voertuig- en 
ritgegevens. Als de bestuurder een geschikte wearable heeft, neemt hij ook de informatie met betrekking tot 
slaapkwaliteit en stressniveau mee in zijn intelligente algoritme. 

Het sound system Dolby Atmos  tilt de audio-ervaring in de EQE SUV naar een nieuw niveau. Individuele 
instrumenten of stemmen kunnen rond het luistergebied worden gepositioneerd. Zo wordt een nieuw soort 
geluidsanimatie mogelijk: terwijl conventionele stereosystemen meestal een links-rechtsdynamiek hebben, 
kan Dolby Atmos de gehele ruimte benutten en een 360°-ervaring creëren. 
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Sportief-robuust SUV-karakter met purpose design 

De EQE SUV: het exterieurdesign 

De proporties van de EQE SUV combineren functie en esthetiek met het sportieve karakter van de SUV. Het 
nieuwe model vormt met zijn unieke purpose design een keerpunt in zijn segment. De overhang voor en 
achter en de voorzijde zijn compact gehouden. De velgen in de maten 19 tot 22” sluiten strak aan op de 
buitenrand van de carrosserie en zorgen voor een krachtige uitstraling. 

Belangrijkste kenmerken van het frontdesign: 

 Het front beschikt over een Black Panel-eenheidl en zet consequent het gezicht van de nieuwe generatie 
modellen van Mercedes-EQ voort.  

 Als optie is het Black Panel-front ook leverbaar met het Mercedes-Benz pattern, een driedimensionaal 
sterpatroon. 

 De compacte dagrijverlichting belichaamt de karakteristieke flair van het merk. High performance led-
koplampen zijn standaard, DIGITAL LIGHT is als optie leverbaar. 

 De optische bodembeschermingsplaat geeft het front een robuust karakter. Afhankelijk van de uitrusting 
heeft deze in hoogglanzend chromen of in donkerchroom uitgevoerd. In dit component is een luchtinlaat 
geïntegreerd. 

De belangrijkste kenmerken van het flankdesign: 

 De zijruiten hebben een royale, dynamisch gevormde chroomrand in 3D-design. 
 De buitenspiegels zitten om aerodynamische en aero-akoestische redenen op de ‘schouder’ van het 

voertuig.  
 Verzonken portiergrepen zijn optioneel leverbaar.  
 Als optie is een treeplank leverbaar, die ook aerodynamische voordelen biedt. Bij EQE SUV’s zonder deze 

optie verdeelt een driedimensionale chroomsierlijst het onderste gedeelte.  
 De serviceklep voor de ruitensproeiervloeistof bevindt zich aan de zijkant van het linker spatscherm. 
 De SUV-typische wielkastcladdings zijn nog steeds zwart, net als de dorpelverbreders, wat het dynamische 

silhouet benadrukt. 
 De grote velgen in de maten 19 tot 22” geven de EQE SUV samen met de gespierde schouderpartij een 

sportief-robuust karakter. 

De belangrijkste kenmerken van het design van de achterzijde: 

 Sierlijk gevormde oppervlakken en vloeiende overgangen bepalen de aanblik aan de achterzijde en 
verbergen zelfs visueel de laaddrempel.  

 De lichtband aan de achterzijde is doorlopend. 
 Het binnenwerk van de innovatieve led-achterlichten heeft de vorm van een gebogen en verlichte 3D-

helix. 
 De achteruitrijcamera is verborgen achter de ster, beschermd tegen vuil. 
 Afhankelijk van de uitrustingslijn zit er in het zwarte deel van de onderste achterbumper een chromen 

optische bodembeschermingsplaat.
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Veel detailmaatregelen voor hoge aerodynamische prestaties 

De nieuwe EQE SUV: de aerodynamica 

Na de EQS en EQE Limousine en EQS SUV is de EQE SUV al de vierde Mercedes-EQ die gebaseerd is op de 
modulaire architectuur voor grote elektroauto’s. De EQE SUV deelt een aantal aerodynamische maatregelen 
met zijn broers. De voertuigbodem met zijn vele aerodynamische details speelt een centrale rol bij het 
realiseren van een zeer goede Cd-waarde, die ondanks het grote bagageruimtevolume en de korte overhang 
achter werd bereikt. Maar ook het maatconcept met de vlakke voorruit, de daklijn en de inkepingen 
speelden hierbij een belangrijke rol.   

Tal van aerodynamische maatregelen hebben bijgedragen aan de hoge aerodynamische efficiëntie van de EQE 
SUV. Daartoe behoren nieuwe, voor patent aangemelde wielspoilers vóór de vooras. Met een gekartelde 
onderrand, een kleine opstaande rand en in lengterichting geplaatste ribben dragen diverse details bij aan een 
betere luchtstroom naar de voorwielen.  

Voor de aerodynamisch geoptimaliseerde velgen werden speciale aerocladdings ontwikkeld. Afhankelijk van 
de uitrusting leveren deze wielbekledingen een verbetering tot 2 Cw-punten ten opzichte van een aerovelg 
zonder inzetstukken. De optionele treeplank is in het niet zichtbare gedeelte aan de onderzijde naar beneden 
getrokken. Dit heeft een positieve invloed op de luchtstroom naar de achterwielen en resulteert in een 
meetbaar aerodynamisch voordeel. 

Voor de achteras zijn ook wielspoilers geplaatst. Speciale claddingspoilers ter hoogte van de achterste 
zijwand hebben een zeer grote invloed op de aerodynamische prestaties. Zij leiden de luchtstroom rond de 
achterwielen. Afhankelijk van de velgmaat zijn er claddingspoilers met twee verschillende lengtes leverbaar 
voor de EQE SUV. 

De bodembekleding bevat opvallende details, zoals de gekartelde turbulatoren in het voorste gedeelte. Ze 
voorkomen dat de luchtstroom onder de carrosserie komt. De stroming wordt vanuit de wielkasten naar 
beneden geleid. Bovendien is de bodembekleding van de EQE SUV aangevuld met een bekleding van de 
reactiestangen en de veerpoten. Deze laatste is voorzien van een schuin stuk dat de luchtstroom van de accu 
naar de diffusor leidt. De hoek van de achterdiffusor is in de windtunnel geoptimaliseerd.  

De zij- en dakspoilers op het dak zorgen ervoor dat de wind eerder naar boven wordt geleid dan pas aan het 
einde van de dakrand. In combinatie met de betere windgeleiding biedt dit aerodynamische voordelen. Zelfs 
de achterlichten hebben een geïntegreerde rand die als spoiler fungeert. Deze details resulteren in een 
aerodynamisch gunstig gevormde achterzijde met scherpe spoilerranden. 

Hieronder een overzicht van de details met betrekking tot de aerodynamica: 

 Aerodynamisch gunstig maatconcept . 
 Aerodynamisch geoptimaliseerde velgen in alle maten, in de basismaat 19” met aerocladdings, en 

aerodynamisch geoptimaliseerde banden met een verbeterde geometrie. 
 Koelluchtregeling. 
 Doorlopende afdichtingen aan de voorzijde, bijvoorbeeld tussen de serviceklep, het Black Panel, de 

koplampen en de lichtband. 
 Gestroomlijnde vormgeving van de A-stijl en watervanger voor een beter zicht op de buitenspiegels, zelfs 

in slechte weersomstandigheden. 
 Wielspoilers voor en achter. 
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 Speciale claddingspoilers in de achterste zijwand voor de wielen. 
 Geïntegreerde spoilers in de achterlichten. 
 Zij- en dakspoiler aan de achterkant van het dak. 
 Omvangrijke bodembekleding. 

Uitgebreide afdichtings- en isolatiemaatregelen verminderen het windgeruis 
In een elektroauto zonder het gebruikelijke aandrijfgeluid nemen inzittenden windgeruis vaak duidelijker waar. 
Het aero-akoestische gedrag is daarom des te belangrijker. Er is veel finetuning uitgevoerd om de details te 
perfectioneren: om laagfrequente geluiden die als minder comfortabel kunnen worden ervaren te 
verminderen of te voorkomen, werden bijvoorbeeld tal van holtes in de carrosserie opgevuld met akoestisch 
effectief schuim. 

Ook de hoogfrequente componenten van het windgeruis zijn in de EQE SUV verminderd door verbeterde 
afdichtingen op de voorruitbevestiging en op de buitenspiegels. De aero-akoestische specalisten hebben veel 
aandacht besteed aan de afdichtingen van de overgangen tussen de vijf zijruiten.  

Het optionele akoestiekcomfortpakket verbetert het geluidscomfort nog verder. Dit omvat akoestisch effectief 
gelaagd glas op de voorruit en de zijruiten van het bestuurders- en voorpassagiersportier. Op het 
panoramadak zorgen diverse windgeleiders, afdekkingen en afdichtingen met een verbeterde geometrie voor 
lage geluidsniveaus ondanks de grote dakopening.
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Ruim en variabel 

De nieuwe EQE SUV in detail: het maatconcept 

De EQE SUV is een van de ruimste voertuigen in zijn segment. Toch is hij compacter dan de EQE Limousine 
en heeft hij met 3.030 mm een wielbasis die 9 cm korter is. De buitenafmetingen zijn 4.863/1.940/1.686 mm 
(lengte/breedte1/hoogte).  

De ruimte die de vijfzitter biedt, is zeer royaal dankzij een intelligente packaging op basis van het grote 
elektroplatform. De hoofdruimte op de eerste zitrij bedraagt 1.007/1.002 mm, op de tweede rij 1.001/1.000 
mm (cijfers zonder/met schuifdak). Het subjectieve gevoel van de grote mate van ruimtelijkheid wordt ook 
versterkt door de elleboogbreedte van 1.540 mm aan bestuurderszijde. De beenruimte achter heeft met 1.030 
mm een comfortabel niveau.  

Het bagageruimtevolume bedraagt standaard 520 liter. De achterbankleuning kan in de verhouding 40/20/40 
worden neergeklapt. Wanneer de achterbankleuning volledig is neergeklapt, bedraagt het 
bagageruimtevolume 1.675 liter met belading tot het dak. Diagonaal meet de bagageruimte 882 mm – een 
topwaarde in dit segment.  

Desgewenst kan de variabiliteit worden vergroot: als de achterbankleuning in de optionele cargostand circa 
10° rechter op wordt gezet, bedraagt het bagageruimtevolume 580 liter. Bovendien kan met deze optie de 
achterbankleuning in de verhouding 40/20/40 worden neergeklapt. Het kleinere deel in het midden kan 
afzonderlijk worden neergeklapt, zodat een doorlaadopening beschikbaar is en de twee buitenste zitplaatsen 
nog steeds kunnen worden gebruikt.  

 

  

                                                        
1 Met conventionele portiergrepen. Met verzonken portiergrepen: 1.918 mm. 
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Avantgardistische architectuur met een bijzondere sfeer 

De nieuwe EQE SUV: het interieurdesign 

De EQE SUV is gebaseerd op het grote elektroplatform van Mercedes-EQ en het interieur is op consequente 
wijze gedigitaliseerd. Het optionele MBUX Hyperscreen is daar een indrukwekkend voorbeeld van.  

Het complete dashboard vormt hier één ultiem widescreen. De schermen met hoge resolutie smelten 
schijnbaar naadloos samen onder de gedeelde glazen afdekking. De grafische weergave van hun MBUX 
content is perfect op elkaar afgestemd. Het MBUX Hyperscreen is op minimalistische wijze in het dashboard 
geïntegreerd. Alleen een dun frame in de kleur silver shadow, een ventilatieband en een smalle lederen rand 
omsluiten het MBUX Hyperscreen. De ventilatieband overspant de volledige breedte aan de bovenkant en is 
tegelijkertijd zeer smal. Deze extreme proporties dragen samen met de glazen golf die het MBUX Hyperscreen 
vormt bij aan de avantgardistische aanblik van het interieur.  

De prominent aanwezige buitenste luchtuitstroomopeningen hebben een turbinedesign. Ze spelen bewust in 
op het thema hyperanalogie door het contrast tussen hightech precisiemechanica en de digitale, glazen 
displaywereld. De complex gevormde turbinebladen verdelen de luchtstroom efficiënt.  

Het voorste deel van de middenconsole sluit aan op het dashboard en overbrugt de open tussenruimte als 
visuele verwijzing naar de nieuwe aandrijvingsarchitectuur – dankzij de elektrische aandrijflijn is er geen 
transmissietunnel nodig. Vloeiend vormgegeven lederen oppervlakken met complexe naden zorgen in 
combinatie met de royale afdekking van echt hout voor een moderne en luxueuze indruk. Tegelijkertijd is er 
veel opbergruimte beschikbaar.  

Het basismodel zonder MBUX Hyperscreen heeft een iets andere middenconsole. In het achterste gedeelte 
bevindt zich een zacht aanvoelende armsteun. Die wordt eerst visueel onderbroken voordat de lijn wordt 
voortgezet in het zwevende centrale display. De vloeiende overgang van 3D in het vak van de middenconsole 
naar 2D op het touchscreen is naadloos, dat wil zeggen zonder onderbreking van de glaslook. 

De uitrustingslijn Electric Art omvat comfortstoelen met uitvoerig bewerkte bekledingen. De comfortstoelen 
voldoen aan hoge eisen met vormvolgende, op maat gemaakte perforaties met verschillende graphics. In 
combinatie met het AMG Line interieur beschikt de klant over SUV-sportstoelen met sterker gecontoureerde 
zijwangen. Als alternatief zijn optioneel met het AMG Line comfortstoelen leverbaar. 

De ventilatieband van het dashboard wordt visueel voortgezet in de voorportieren. Een zwevend 
bedieningspaneel met geïntegreerde portiergreep en stoelbediening neemt de functionele invulling van 
voorheen puur decoratieve elementen over. Het middendeel van het  portier ontwikkelt zich in een sensueel-
dynamische beweging vanuit het verticale vlak naar het horizontale en integreert zo naadloos de armleuning. 
Het voorste deel van de armleuning is ontworpen als een metalen hightech element dat kan worden gebruikt 
als een vrij zwevende handgreep waarin de schakelaar voor de elektrische ruitbediening is opgenomen. In het 
donker is deze zwevende, avantgardistische esthetiek bijzonder indrukwekkend dankzij de sfeerverlichting. 

Voor de Mercedes-EQ-modellen is een speciaal welcome- & goodbye-scenario1 ontwikkeld, dat ook is 
afgestemd op de sfeerverlichting. 

                                                        
1 Leverbaar in combinatie met het Burmester® surround sound system. 
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Kleur en afwerking: mix van avant-garde en traditie voor een bijzondere ambiance 
De bijzonder ambiance in het interieur wordt gecreëerd door zowel avantgardistische als traditionele 
materialen en kleuren. De verfijnde, delicate NEOTEX-structuur combineert de uitstraling van nubuckleer en 
hightech neopreen. Het is te vinden op het dashboard, de armsteun en de AMG Line-stoelen.  

De vijf op elkaar afgestemde kleurencombinaties in het interieur benadrukken het royale gevoel van ruimte. 
De EQE SUV wordt geleverd met een vooruitstrevend en luxueus kleurenschema van warme en koele tinten 
die het sculpturale en sensuele design benadrukken. Zo wordt warm, modern balaobruin gecombineerd met 
technisch ogend nevagrijs en biskajeblauw/zwart. De kleur roségoud, die is afgeleid en geëvolueerd van de 
elektrische spoel, benadrukt het ontwerp van de ventilatieband en wordt gebruikt als contrastkleur. 
 
De innovatieve sierdelen leveren een belangrijke bijdrage aan de esthetiek in de EQE. Een hybride sierdeel 
verenigt de warmte van hout met de technische koelte van echt aluminium. Het sierdeel in 3D-reliëflook 
antraciet is daarentegen voorzien van fijne metaalpigmenten. Ook het van achteren verlichte sierdeel lasercut 
met Mercedes-Benz pattern zorgt voor een bijzondere sfeer. Het sterpatroon is in het kunststof sierdeel 
gelaserd en wordt adaptief van achteren verlicht. 

Het standaard stuurwiel van het Electric Art interieur is bekleed met hoogwaardige lederlook. Uiteraard 
voldoet het ook aan de hoge eisen van Mercedes-Benz op het gebied van haptische en technische 
eigenschappen zoals thermisch gedrag. Ook voor de stoelbekleding, de portierpanelen en de middenconsole 
worden lederloze alternatieven gebruikt.1 

UX-design: meerdere weergavestijlen en modi om uit te kiezen 
De functionele inhoud en de bedieningsstructuur zijn aangepast aan elektrisch rijden. Visueel zijn alle graphics 
ontworpen in een nieuw kleurenschema van blauw/oranje. Het klassieke cockpitdisplay van de twee ronde 
klokken is opnieuw geïnterpreteerd met een digitale lichtsabel in een glazen lens. Alle inhoud die relevant is 
voor het rijden, is zichtbaar tussen de ronde wijzerplaten. 

Het uiterlijk van de displays kan worden geïndividualiseerd met drie weergavestijlen (‘Subtiel’, ‘Sportief’ en 
‘Klassiek’) en drie modi (‘Navigatie’, ‘Assistentie’ en ‘Service’).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Ledervrije uitrusting beschikbaar vanaf begin 2023. 
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Ontworpen voor veel situaties 

De nieuwe EQE SUV: de passieve veiligheid 

De principes van integrale veiligheid van Mercedes-Benz gelden voor elke type aandrijfsysteem. De EQE 
SUV heeft daarom net als alle andere modellen van Mercedes-Benz een stijf passagierscompartiment, 
speciale vervormingszones en moderne veiligheidssystemen. De Europese versie van de EQE SUV kan 
detecteren of de achterbank daadwerkelijk bezet is. Als een passagier achterin geen gordel draagt, krijgt de 
bestuurder een specifieke waarschuwing. De gevanceerde personendetectie kan aangeven dat er achter in 
het voertuig mogelijk kinderen over het hoofd worden gezien. Dit systeem is standaard op de EQE SUV die 
in Europa, Australië, Nieuw-Zeeland, de VS en Canada wordt verkocht. 

Het feit dat de EQE SUV is gebaseerd op een elektro-architectuur opende ook nieuwe ontwerpmogelijkheden 
voor zijn veiligheidsconcept. De nieuwe structuur maakte het mogelijk om de beste plek voor de HV-accu te 
kiezen in een crashbeschermde zone in de bodemplaat. En omdat er geen groot motorblok aan boord is, kon 
het gedrag bij een frontale botsing nog beter gemodelleerd worden. Naast de standaard crashtests werden de 
prestaties van het voertuig in verschillende extra belastingsituaties geverifieerd en werden in het 
Technologiezentrum Fahrzeugsicherheit (TFS) uitgebreide componenttests uitgevoerd. De specifieke 
aandachtspunten voor een SUV zijn partnerbescherming en daksterkte. 

Veiligheidsstructuur: beste bescherming tegen ongevallen ongeacht de aandrijflijn 
De carrosserie van de EQE SUV is grotendeels gemaakt van verschillende staalsoorten. In de 
hoofdbodemplaat zijn wapeningen van hoogwaardig staal gebruikt. De versterkingen van persgehard staal zijn 
intelligent geïntegreerd in de carrosseriestructuur en gecombineerd met zeer sterke, warmgevormde stalen 
componenten. De warmgevormde staalsoorten in de A- en B-stijlen hebben een speciale thermische 
nabehandeling gekregen. In het geval van een crash kan dit de vorming van scheuren voorkomen. Zo wordt 
voldaan aan de strengste crasheisen van Mercedes-Benz. 

Frontale botsingen 
Om ervoor te zorgen dat de voorkant van de EQE SUV de energie zo gelijkmatig mogelijk opneemt, worden de 
twee langsliggers verbonden door een grote dwarsbalk. Zoals bij elke Mercedes-Benz dient de 
dwarsverbinding niet alleen als zelfbescherming, maar is deze ook een belangrijk onderdeel voor de 
bescherming van andere weggebruikers. Aan de dwarsbalken zijn vervormbare crashboxen bevestigd, wat de 
reparatie van kleine beschadigingen vergemakkelijkt. 

Bij een zware frontale botsing absorberen, afhankelijk van het type ongeval, twee langsliggers van 
hoogwaardig staal de hoofdenergie. Het bovenste belastingspad op de schokdempertoren en het onderste 
belastingspad langs de integrale drager spelen hierbij een ondersteunende rol. De integrale drager van staal 
herbergt niet alleen de eATS-componenten, ascomponenten en de stuurinrichting, maar speelt ook een 
sleutelrol bij een ongeval. Bij sterke vervormingen vormen de wielen een extra lastpad, waardoor ze naar 
achteren kunnen bewegen en tegen de dorpel en/of zijwand worden geschoven. De geometrie en sterkte van 
de dorpels zijn hierop afgestemd. Tussen de integrale drager en de accubehuizing zijn 
honingraatvervormingselementen geïnstalleerd, die de kracht op de accubehuizing kunnen beperken. De 
behuizing zelf is extreem stijf en laat relatief weinig vervorming toe, zodat de cellen binnenin niet worden 
beschadigd. Ook in het voorste gedeelte van de bodemplaat zijn versterkende structurele componenten 
geïntegreerd met minimale overlap voor een optimale belasting. 

Botsing van opzij 
Bij een botsing van opzij is in principe slechts een zeer kleine vervormingsweg beschikbaar. De krachtige 
constructies van de EQE SUV dienen dus niet alleen voor het beschermen van de inzittenden, maar ook de 
accu. Naast de verstevigde portieren omvat de zijwandconstructie ook de stijlen, het zijdakframe en de 
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langsbalken/dorpels. Dwarsverstevigingen in de bodem en de zeer stijve accubehuizing dragen bij aan de 
hoge stabiliteit bij een botsing van opzij. De dorpels zijn gemaakt van staal en hebben een schaalontwerp, met 
een extra aluminium profiel. Voor een botsing van opzij zijn de dorpels speciaal ontworpen om te vervormen 
om zo kritieke schade aan accumodules zoveel mogelijk te voorkomen. 

Aanrijding van achteren 
De EQE SUV is ook optimaal uitgerust om aanrijdingen van achteren te absorberen. Net als bij de constructie 
aan de voorzijde helpt een dwarsbalk met vastgeschroefde crashboxen om de impactenergie van een 
eenzijdige belasting te verdelen over beide langsbalken. Dankzij het specifieke ontwerp van de structurele 
componenten en de achterasdrager is ook voldaan aan de eisen met betrekking tot de veiligheid van de accu. 

Over de kop slaan 
Als het voertuig onverhoopt over de kop slaat is het vooral van belang dat er voldoende hoofdruimte wordt 
behouden en maatregelen worden genomen om te voorkomen dat hoofden eventueel naar buiten zwenken. 
Bij Mercedes-Benz gelden op dit vlak wereldwijd strikte vereisten als onderdeel van de bedrijfsfilosofie van 
Real-Life Safety. Voor de EQE SUV werden deze onder meer gevalideerd door middel van dakvaltesten en 
dakindrukkingstests. Dit betekent dat zelfs aan de strenge eisen van zowel het IIHS (Insurance Institute for 
Highway Safety) als de Amerikaanse wetgever voor dakdrukweerstand wordt voldaan. Bij deze tests wordt een 
drukplaat aangebracht op de dakconstructie bij de A-stijl boven de voorruit aan de bestuurderszijde en 
vervolgens aan de voorpassagierszijde. Het dak moet bestand zijn tegen een drukkracht die tot vier keer het 
voertuiggewicht kan bedragen. 

HV-systeem: automatische uitschakeling bij ernstige ongevallen 
De accu, HV-kabels en andere HV-componenten zijn zo ontworpen en beschermd dat ze voldoen aan de hoge 
veiligheidseisen van Mercedes-Benz bij een ongeval. 

Het meertraps beveiligingsconcept van het HV-systeem heeft zich al in andere Mercedes EQ modellen 
bewezen. Bij gevaar kan hij automatisch worden uitgeschakeld en losgekoppeld van de accu. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen een omkeerbare en een onomkeerbare afsluiting. Bij lichte frontale botsingen 
kan een omkeerbare uitschakeling plaatsvinden. Daarna is het mogelijk om het HV-systeem weer aan te 
sluiten door op de startknop te drukken. 

Als het voertuig tijdens de systeemcontrole met de daardoor geïnitieerde isolatiemeting geen storing 
detecteert, blijft de EQE SUV daarmee wendbaar. Alleen bij ernstige frontale aanrijdingen, waarbij het voertuig 
meestal toch niet meer kan worden bestuurd, wordt het HV-systeem onomkeerbaar uitgeschakeld. Het kan 
niet meer worden geactiveerd zonder reparatie. Dit geldt ook bij zijdelingse aanrijdingen en het over de kop 
slaan. Het HV-systeem wordt ook onomkeerbaar uitgeschakeld bij een ernstige aanrijding van achteren. Bij het 
uitschakelen is er een voorziening die ervoor zorgt dat zich binnen enkele seconden geen gevaarlijke 
restspanning meer bevindt in het HV-systeem buiten de accu. Daarnaast zijn er ook afkoppelpunten voorzien 
voor de reddingsdiensten, waarmee ze zelf de HV-installatie kunnen deactiveren. 

Bijzonder 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, kan 
de EQE SUV het laadproces automatisch onderbreken. 

Akoestische omgevingsbescherming: speciaal geluid als waarschuwing voor voetgangers 
De akoestische omgevingsbescherming (standaard) is een kunstmatig gegenereerd geluid. Dit maakt het voor 
voetgangers gemakkelijker om de EQE SUV bij lage snelheden waar te nemen. Achter de koelmodule en aan 
de achterkant van de bodemplaat zijn twee afzonderlijke geluidsmodules geplaatst die een EQ-specifiek 
geluid gegenereren tot een snelheid van circa 30 km/h. Het geluid wordt sterker en hoger naarmate de 
snelheid toeneemt.  
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Boven 20 km/h wordt het volume dan al geleidelijk verminderd, omdat het voertuig dan kan worden 
waargenomen door zijn banden- en windgeruis. Daalt de snelheid naar 30 km/h, dan wordt het geluid weer 
geactiveerd. Bij het achteruitrijden klinkt ongeacht de snelheid een intuïtief herkenbare intervaltoon. 

Geavanceerde veiligheidssystemen 
Naast airbags voor de bestuurder en voorpassagier is ook een kneebag aan bestuurderszijde standaard. Het 
kan de benen beschermen tegen contact met de stuurkolom of het dashboard bij een ernstige frontale 
botsing. Dit om blessures te voorkomen of te verminderen. 

De standaard windowbags kunnen het risico op een botsing van het hoofd met de zijruit of binnendringende 
voorwerpen verminderen. Bij een ernstige botsing van opzij schuift de windowbag aan de zijde van de botsing 
als een gordijn over de voor- en achterzijruiten van de A- tot de C-stijl. Als over de kop slaan wordt 
gedetecteerd, kunnen de windowbags aan beide zijden worden geactiveerd. 

Om aan de nieuwe classificatievereisten te voldoen, zijn alle uitvoeringen ook voorzien van een middenairbag. 
Deze is geïntegreerd in de rugleuning van de bestuurdersstoel richting de middenconsole. Afhankelijk van de 
richting van de botsing, de ernst van het ongeval en de bezettingsgraad kan hij zich bij een zware botsing van 
opzij tussen de bestuurder en de voorpassagier opblazen. 

Pyrotechnische gordelspanners en gordelkrachtbegrenzers zijn standaard op alle buitenste achterzitplaatsen. 
Er zijn optionele sidebags voor de tweede zitrij. Ze bedekken de borst van de inzittenden op de buitenste 
achterzitplaatsen bij een zware botsing van opzij en kunnen daarom de bescherming van de standaard 
windowbags aanvullen. 

De EQE SUV is standaard ook voorzien van i-Size kinderzitbevestigingen op de twee buitenste 
achterzitplaatsen op de tweede rij. Met telkens twee verankeringen tussen de rugleuning en de zitting kunnen 
geschikte kinderzitjes bijzonder snel en veilig worden gemonteerd. Top-Tether-bevestigingspunten aan de 
achterkant van de achterbankleuning zorgen voor extra verankering. 

Waarschuwingen: als gordels niet zijn omgedaan of kinderen en dieren worden vergeten 
De Europese versie van de EQE SUV heeft niet alleen een gordelstatusindicator voor de achterpassagiers, 
maar ook een geavanceerd gordelwaarschuwingssysteem. Het waarschuwt wanneer de stoel bezet is en de 
veiligheidsgordel niet is vastgemaakt, en biedt zo een nog effectievere bescherming. Voor dit doel zijn er ook 
speciale matten in de stoelen van de tweede rij gemonteerd, die kunnen detecteren of er passagiers op zitten. 

De personendetectie waarschuwt wanneer kinderen of dieren achterin het voertuig mogelijk over het hoofd 
worden gezien. Deze wordt automatisch geactiveerd en vervolgens gedeactiveerd wanneer er door het 
langere tijd openstaan van een van de achterportieren van kan worden uitgegaan dat bijvoorbeeld kleine 
kinderen kunnen in- of uitstappen. 

Als de motor is afgezet, krijgt de bestuurder de tekst ‘Laat geen personen of dieren achter’ op het 
bestuurdersdisplay te zien als het systeem vooraf automatisch is geactiveerd. De klant heeft de mogelijkheid 
om het systeem te deactiveren. Een indicatielampje geeft de status van het systeem aan. 

PRE-SAFE®: standaard preventieve bescherming 
De EQE SUV is standaard uitgerust met het preventieve inzittendenbeschermingssysteem PRE-SAFE®. Samen 
met de bekende preventieve maatregelen bij een mogelijke frontale botsing en een botsing van achteren, 
vormt PRE-SAFE® Impuls Side (leverbaar in combinatie met het rijassistentiepakket plus) een soort virtuele 
kreukelzone die zich rondom het voertuig uitstrekt. 
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Aangezien er slechts een beperkte kreukelzone beschikbaar is bij een ernstige botsing van opzij, kan PRE-
SAFE® Impulse Side de betrokken bestuurder of voorpassagier zelfs vóór de crash van het gevaar helpen 
verplaatsen naar het midden van het voertuig, zodra het systeem een dreigende aanrijding van opzij 
detecteert. Hiervoor worden luchtkamers in de zijwangen van de rugleuning van de voorstoelen in een fractie 
van een seconde opgeblazen. 
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Zeer flexibel en volledig gedigitaliseerd 

De nieuwe EQE SUV: de productie 

De fabriek van Mercedes-Benz Tuscaloosa, Alabama (VS) is sinds eind augustus verantwoordelijk voor de 
productie van de EQS SUV, en vanaf december start er ook de productie van de nieuwe EQE SUV. De 
accufabriek in het nabijgelegen Bibb County levert de accu’s voor beide elektrische SUV-modellen van 
Mercedes-EQ. Sinds dit jaar verloopt de productie van personen- en bestelwagens in alle eigen fabrieken 
van Mercedes-Benz wereldwijd CO2-neutraal - inclusief de twee fabrieken in Alabama. 

De fabriek van Mercedes-Benz in Tuscaloosa is sinds 1997 de productielocatie voor grote SUV’s van het merk. 
De productie van de EQE SUV zal er worden geïntegreerd in de lopende serieproductie. 

De fabriek in Tuscaloosa maakt gebruik van de nieuwste digitale, duurzame, efficiënte en flexibele 
productiemethoden en volgt de blauwdruk van Factory 56 in Sindelfingen, Duitsland, die de toekomst van de 
voertuigproductie van Mercedes-Benz symboliseert. Dankzij vroege investeringen in flexibele productie en de 
invoering van MO360, het ultramoderne digitale productie-ecosysteem, is Mercedes-Benz momenteel al in 
staat om elektroauto’s in grote hoeveelheden te produceren. MO360 haalt realtime informatie uit de 
belangrijkste productieprocessen en IT-systemen van de ongeveer dertig personenwagenfabrieken van 
Mercedes-Benz wereldwijd, en integreert belangrijke softwaretoepassingen. 

De lokale accuproductie is een belangrijke succesfactor voor de elektrificatiestrategie van Mercedes-Benz. De 
accufabriek in het nabijgelegen Bibb County, geopend in maart 2022, produceert de accusystemen voor de 
EQS SUV en EQE SUV op een circa 300 meter lange productielijn met meer dan zeventig werkstations. In een 
volledig gedigitaliseerd productieproces wordt een groot aantal componenten samengevoegd tot een 
compleet systeem, waaronder de celmodules en het zogenoemde EE-compartiment voor de intelligente 
integratie van de vermogenselektronica. De accu van de EQE SUV is gebaseerd op een modulaire architectuur 
die ook wordt gebruikt in de EQS, EQS SUV en de EQE. Bij volle capaciteit produceren tot 600 werknemers in 
twee ploegen jaarlijks een zescijferig aantal accupakketten. 

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 logistieke centrum en in 
de flexibilisering van de productielocaties. Mercedes-Benz U.S. International (MBUSI) heeft op dit moment 
circa 4.500 medewerkers in dienst en zorgt daarnaast voor zo’n 11.000 extra banen bij leveranciers en 
dienstverleners in de regio. Sinds 1997 zijn er in de fabriek in Tuscaloosa circa 4 miljoen voertuigen van de 
band gerold. Alleen al in 2021 waren dat zo’n 260.000 SUV’s. Ongeveer twee derde van de jaarlijkse productie 
wordt geëxporteerd, waardoor MBUSI een van de grootste auto-exporteurs in de VS is. 


