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Mercedes-Benz E-Klasse diesel voor het eerst ook met 4MATIC

E 280 CDI en E 320 CDI als sedan en combi met permanente vierwielaandrijving
·	E-Klasse omvat nu 27 varianten 

Mercedes-Benz levert de dieseluitvoeringen van de Mercedes-Benz E-Klasse voor het eerst ook in combinatie met 4MATIC. De nieuwe E 280 CDI met 140 kW/190 pk en de 
E 320 CDI met 165 kW/224 pk beiden met een sterke V6-dieselmotor kunnen zowel in sedan als in combi uitvoering met de permanente vierwielaandrijving worden geleverd. De Nederlandse verkoopprijs inclusief BTW en BPM bedraagt € 65.750 voor de E 280 CDI 4MATIC sedan en € 69.650 voor de E 320 CDI 4MATIC sedan. De combi uitvoeringen van genoemde versies kosten elk € 4.000 meer. Dankzij deze uitbreiding biedt Mercedes-Benz het omvangrijkste en aantrekkelijkste leveringsprogramma in dit marktsegment. Het totale aantal motor- en carrosserievarianten van de Mercedes-Benz E-Klasse komt op 27.

De combinatie van de 4MATIC permanente vierwielaandrijving en de krachtige V6-CDI-motoren zet nieuwe maatstaven op het gebied van veiligheid, tractie, trekkracht en brandstofbesparing. Zo accelereert de sedan van de E 320 CDI 4MATIC van 0-100 km/u in 7,4 seconden en bereikt hij een topsnelheid van 244 km/u. Toch ligt het gemiddeld brandstofverbruik slechts op 8,1 liter per 100 km (gecombineerde NECD-norm). De 
E 280 CDI 4MATIC sedan heeft een verbruik van 8,0 liter per 100 km (gecombineerde NECD-norm), een aceleratie van 0-100 km/u in 8,2 seconden en een topsnelheid van 234 km/u.
Onder de motorkap van de beide 4MATIC-modellen bevindt zich de nieuw ontwikkelde zescilinder CDI-motor met directe brandstofinspuiting volgens het “common rail”-principe. Deze technologie heeft zijn nut in de praktijk bewezen door zijn enorme trekkracht, die over een breed toerenbereik beschikbaar is. Zo levert de E 320 CDI 4MATIC zijn maximum koppel van 510 Nm al vanaf 1600 omw./min. Tot de standaarduitrusting van de dieselmodellen met vierwielaandrijving behoren een onderhoudsvrij diesel partikel filter en een vijftraps automatische transmissie.
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