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Nieuw in het Mercedes-Benz R-Klasse programma: R 280 CDI 4MATIC 
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Mercedes-Benz voert per productiemaand juli diverse wijzigingen door in de R-Klasse. De belangrijkste daarvan is de introductie van de 
R 280 CDI 4MATIC, leverbaar met de normale, korte wielbasis. Deze 
V6-dieseluitvoering vormt een aantrekkelijk geprijsde uitbreiding op het R-programma. Daarnaast is de zeer krachtige R 63 AMG vanaf heden leverbaar; met een vermogen van 375 kW/510 pk en een koppel van 630 Nm behoort deze uitvoering tot de absolute top in dit segment. De consumentenprijs van de R 500-modellen wordt met ongeveer € 3.000  verlaagd door veranderingen in de standaard en optionele uitrusting, terwijl de adaptieve remlichten voortaan standaard zijn. Verder biedt Mercedes-Benz nog een uitgebreid programma nieuwe extra's. 



De nieuwe R 280 CDI 4MATIC vormt een aantrekkelijk geprijsde aanvulling op de bestaande R 320 CDI-, R 350- en R 500-uitvoeringen. De R 280 CDI is er vanaf        € 70.800 euro (incl. BTW en BPM), wordt alleen leverbaar met de korte wielbasis en is uitgevoerd met de bekende V6 3,0-liter dieselmotor. Deze levert een vermogen van 140 kW/190 pk en een koppel van 440 Nm. De R 280 CDI 4MATIC sprint hiermee van 0 tot 100 km/u in 9,9 seconden en de topsnelheid bedraagt 210 km/u. Het gemiddelde brandstofverbruik is 9,5 liter per 100 km. De transmissie wordt verzorgd door de bekende 7G-TRONIC automaat. Ook de standaarduitvoering van de R 280 CDI komt overeen met die van de R 320 CDI. De R 280 CDI 4MATIC is leverbaar vanaf juli 2006. 

R 63 AMG: ruimte voor prestaties
Nu al leverbaar is de zeer krachtige R 63 AMG. De huistuner van Mercedes-Benz tekende niet alleen voor een sportieve uitstraling maar toverde ook nog eens een vermogen van 375 kW/510 pk en een koppel van 630 Nm uit het 6,3 liter V8-blok. De sprint van 0 tot 100 km/u duurt slechts 5 seconden en de topsnelheid is begrensd op 250 km/u. Het AMG-sportonderstel en -remsysteem zorgen voor de bijbehorende rijeigenschappen. 
Verder vallen de vele sportieve stijlelementen op zoals een AMG-interieur inclusief sportstoelen en sportstuur met stuurschakeling. Aan de buitenkant springen de 21-inch lichtmetalen wielen in het oog, het warmtewerende blauwgetinte glas en diverse stylingdetails zoals het '6.3 AMG'-logo op beide voorschermen. De R 63 AMG is leverbaar met korte en lange wielbasis en kost respectievelijk € 141.800 en € 144.300, beide prijzen zijn inclusief BTW en BPM.

Veiligheid standaard
De adaptieve remlichten van Mercedes-Benz zijn voortaan standaard op alle        R-Klasse uitvoeringen. Door te knipperen bij een noodstop waarschuwen ze sneller achteropkomend verkeer. Tests hebben uitgewezen dat dit de reactietijd van een bestuurder met 0,2 seconde verkort, waarmee de remweg bij 100 km/u met 5,5 belangrijke meters afneemt. 

Diverse nieuwe extra's
Naast de nieuwe uitvoeringen en modelaanpassingen introduceert Mercedes-Benz een uitgebreid programma nieuwe extra's. Aan het eind van dit jaar zijn dat onder meer een achteruitrijcamera in combinatie met het navigatiesysteem COMAND APS, DISCTRONIC (cruise controle systeem met variabele afstandsregeling), een standkachel met afstandsbediening en diverse nieuwe designs lichtmetalen wielen, waaronder 19- en 21-inch AMG-velgen. Per juli kan de klant al kiezen voor een verwarmd stuurwiel, een warmtewerende, infrarood reflecterende voorruit, hout/chromen sierdelen en comfortstoelen met verwarming en ventilatie. Verder zijn er nieuwe lakkleuren en bekledingen. 




Aanvullende informatie, nieuws en beeldmateriaal van DaimlerChrysler is beschikbaar via internet op http://media.daimlerchrysler.nl  
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