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Mercedes-Benz presenteert dit jaar op de Autoshow van Parijs een breed aanbod van nieuwe auto’s en technische innovaties. Twee exclusieve sportmodellen, de CL 63 AMG en de Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition beleven er hun wereldpremière. Een ander hoogtepunt op de beurs is de introductie van de compleet vernieuwde 4MATIC permanente vierwielaandrijving, die in de S320 CDI 4MATIC in combinatie met een dieselmotor in de S-klasse debuteert. Bijzonder zijn ook de, ter ere van de rally Parijs-Beijing, tentoongestelde E-Klasse modellen.



Mercedes-Benz AMG onthult in Parijs het absolute topmodel van zijn luxueuze coupés, de CL 63 AMG. Onder de motorkap ligt de nieuw ontwikkelde AMG 6,3 liter V8, die met 525 pk/386 kW en 630 Nm garant staat voor absolute topprestaties. Een korte blik op de hightech specificaties van deze buitengewone coupé bevestigt het exclusieve voorkomen; naast de AMG bodystyling en het Active Body Control-sportonderstel is ook het hoogwaardige AMG remsysteem gemonteerd. PRE-SAFE, het anticiperende veiligheidssysteem voor de inzittenden, is eveneens standaard en bovendien uit te breiden met het nieuwe PRE-SAFE remsysteem en het optionele DISTRONIC PLUS.  De PRE-SAFE Brake werkt harmonieus samen met Brake Assist PLUS (BAS PLUS) en waarschuwt bij een naderende botsing met audiovisuele signalen. 

De CL 63 AMG is het absolute hoogtepunt van de tien Mercedes-Benz AMG modellen die voor 2006 zijn gepresenteerd. Dit topmodel heeft alle mogelijke luxe voorzieningen in huis, zoals een exclusief lederen interieur, designstoelen, kostbare houten sierlijsten en Alcantara hemelbekleding. Stoelen met massagefunctie en ventilatie, COMAND APS navigatiesysteem met harddrive, harman/kardon LOGIC7 surround-sound system met DVD-wisselaar en KEYLESS-GO toegang staan eveneens op de uitrustingslijst. Het hart van dit vlaggenschip is de AMG 6,3-liter V8 motor. De motor levert een machtige 386 kW/525 pk bij 6.800 tpm en een maximaal koppel van 630 Nm bij 5.200 tpm. Met deze cijfers heeft het AMG-blok de hoogste pk/gewichtsverhouding voor ongeblazen 8-cilinders ter wereld. 
De CL 63 AMG accelereert in slechts 4,6 seconden van 0-100 km/u en is elektronisch begrensd op 250 km/u. Medio 2007 is de CL 63 AMG op de Nederlandse markt verkrijgbaar. 
  
SLR McLaren 722 Edition 

De nieuwe Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Britse Formule 1 team McLaren. De modelnaam was voor Mercedes-Benz een voor de hand liggende keuze, omdat deze herinnert aan de onvergetelijke overwinning van racelegende Stirling Moss en bijrijder Denis Jenkinson in de Mille Miglia van 1955. Zij wonnen de klassieke Italiaanse endurance race in een Mercedes-Benz 300 SLR met het startnummer 722 (dit nummer geeft de startijd van 07.22 uur aan). De SLR McLaren 722 Edition is ontwikkeld voor klanten die nog meer sportiviteit wensen, zonder dat dit ten koste gaat van de alledaagse praktische eigenschappen. Voorin ligt een 5,5-liter V8 motor met 478 kW/650 pk, die de supersportwagen uitzonderlijke prestaties geeft. De SLR 722 Edition sprint in een adembenemende 3,6 seconden van 0-100 km/u, de naald van de snelheidsmeter bereikt het getal 200 in slechts 10,2 seconden en stuift door naar 300 km/u in slechts 28,0 seconden. De acceleratiewaarden en de topsnelheid van 337 km/u zijn nog indrukwekkender dan die van de succesvolle SLR McLaren, waarvan de bouw gewoon doorgaat. De 722 Edition is vanaf de Autoshow Parijs ook in Nederland te verkrijgen.

S-Klasse 4MATIC: comfort en rijdynamiek in perfecte harmonie

De Mercedes-Benz S-Klasse is vanaf nu ook verkrijgbaar met de permanente vierwielaandrijving 4MATIC. Het volledig nieuwe systeem heeft een planetair stelsel als centraal differentieel om het vermogen in de verhouding 45:55 permanent te verdelen over de voor- en achterwielen. Het resultaat is een gemakkelijk en voorspelbaar weggedrag op alle wegtypen. Bovendien heeft het systeem een dubbele plaatkoppeling voor betere tractie en optimale rijstabiliteit bij wegslippende wielen. Daarbij komt de assistentie van ESP, ASR en 4ETS nog, dat de S-Klasse bestuurder te allen tijde het gevoel geeft de auto optimaal onder controle te hebben.


De S500 met 4MATIC is vanaf nu in Nederland leverbaar. De krachtige 5,5-liter V8 in de S500 4MATIC levert met zijn 285 kW/ 388 pk en 530 Nm superieure prestaties. De S450 4MATIC heeft eveneens een V8. Deze motor levert een vermogen van 250 kW/340 pk en 460 Nm koppel. Voor het eerst krijgt de S-Klasse modellenlijn met vierwielaandrijving in de vorm van de S320 CDI 4MATIC de beschikking over een krachtige en zuinige V6 diesel. De combinatie S320 CDI met 4MATIC is vanaf december dit jaar in Nederland verkrijgbaar. De S320 CDI 4MATIC levert 173 kW/235 pk en 540 Nm. Goed voor een acceleratie van 0-100 km/u in 7,6 seconden en een topsnelheid van 245 km/u. Met een brandstofverbruik van 8,8 liter per 100 km heeft het nieuwe model een actieradius van meer dan 1.000 kilometer.

Endurance test: 33 exemplaren van de E-Klasse reizen 13.600 km door Europa en Azië

Mercedes-Benz presenteert op de Autoshow Parijs ook het concept voor de monsterrit Parijs-Beijing. Een 13.600 kilometer lange rit, waarbij deelnemers op 21 oktober vanuit Parijs vertrekken voor een reis waarbij ze acht landen passeren en die hen uiteindelijk in Beijing brengt. De 33 auto’s uit de E-Klasse leggen in 28 dagen tijd gezamenlijk een afstand van 450.000 km af. Zo’n 330 rijders uit veertig verschillende landen nemen deel, waaronder Mercedes-Benz klanten en liefhebbers, journalisten, taxibestuurders en een aantal grote wereldsterren. Op 17 november arriveert de karavaan na de marathonrit bij de Chinese muur in Beijing. De nieuwe E-Klasse wordt de volgende dag gepresenteerd op China’s grootste autoshow; AutoChina 2006. 

Succesvolle show in het hart van Europa: Mondial de l’Automobile in Parijs

De Mondial de l’Automobile, zoals de Autoshow Parijs officieel heet, is een van 
’s werelds meest toonaangevende autotentoonstellingen. Van 30 september tot 15 oktober tonen 500 fabrikanten uit dertig landen hun laatste producten. De Mercedes-Benz stand is te vinden in hal 1.641.
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