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Persinformatie
Nieuwe viercilinder benzine- en dieselmotoren voor de E-Klasse
Datum:
17 juli 2009

De krachtige basis van BlueEFFICIENCY
	Nieuwe E 200 CDI BlueEFFICIENCY met krachtige Engine of the Year 2009 goed voor A-label
E 200 CGI BlueEFFICIENCY: rightsizing op zijn best met directe benzine-injectie en turbotechnologie – A-label

E 350 BlueTEC voldoet nu al aan Euro 6 emisisenorm
4MATIC vierwielaandrijving beschikbaar voor diverse uitvoeringen

Mercedes-Benz versterkt het E-Klasse-gamma met nieuwe viercilinder benzine- en dieselmotoren.  Zo wordt de E 200 CDI BlueEFFICIENCY nu aangedreven door de krachtige nieuwe OM651-dieselmotor, die onlangs nog is uitgeroepen tot Engine of the Year. Ook nieuw is de E 200 CGI BlueEFFICIENCY, die beschikt over een 1,8-liter turbomotor met directe benzine-injectie. Beide versies zijn met handgeschakelde transmissie goed voor een A-label. Ook op andere fronten wordt het E-Klasse-gamma verder vervolmaakt: de E 350 BlueTEC, die voldoet aan de Euro 6 emissienorm, maakt zijn entree en diverse modellen zijn nu ook beschikbaar met 4MATIC vierwielaandrijving.
De nieuwe E 200 CDI BlueEFFICIENCY heeft de compleet nieuwe OM651-dieselmotor aan boord. De 2,1-liter motor is onlangs door een internationale jury uitgeroepen tot Engine of the Year 2009 in de klasse 2,0 tot 2,5 liter. Die onderscheiding dankt hij niet alleen aan zijn vermogen van 100 kW/136 pk en zijn riante koppel van 360 Nm (vanaf slechts 1.600 tpm), maar ook aan zijn opmerkelijk lage brandstofverbruik. De versie met handgeschakelde zesbak laat slechts 5,2 l/100 km voor zich noteren. Dit komt overeen met een CO2-uitstoot van 137 g/km en daarmee verdient de auto een A-label. De uitvoering met automatische transmissie is gooed voor een gemiddeld verbruik van 5,6 l/100 (CO2: 146 gram/km - B-label). De prijslijst van de E 200 CDI BlueEFFICIENCY vermeldt prijzen vanaf € 46.900 (inclusief BTW en BPM). Het leasetarief start bij € 999 (excl. BTW op basis van 48 maanden en 30.000 km/jr.).
Hightech rightsizing
De nieuwe E 200 CGI BlueEFICIENCY is wederom een overtuigende exponent van de rightsizing-strategie van Mercedes-Benz. De 1,8-liter benzinemotor van dit model combineert directe brandstofinjectie met turbotechnologie. Dit leidt tot een hoog vermogen (135 kW/184 pk) en koppel (270 Nm - vanaf slechts 1.800 tpm). De uitvoering met handgeschakelde zesversnellingsbak is standaard voorzien van een ECO start-stopfunctie. Mede daardoor blijft het gemiddelde verbruik beperkt tot 7,2 l/100km. Dit komt overeen met een CO2-uitstoot van 169 g/km en daarmee is de E 200 CGI BlueEFFICIENCY goed voor een A-label. De uitvoering met automatische transmissie scoort ook zeer goed met een verbruik van 7,5 l/100 km (CO2: 117 g/km - B-label). De E 200 CGI BlueEFFICIENCY is leverbaar vanaf € 45.900. Het leasetarief start bij € 899 (excl. BTW op basis van 48 maanden en 20.000 km/jr.).
Business Class
Speciaal voor de leaserijder zijn de nieuwe E 200 CDI BlueEFFICIENCY en E 200 CGI BlueEFFICIENCY beide leverbaar in Business Class-uitvoering. Tegen de bijtellingvriendelijke meerprijs van slechts € 1.995 wordt de standaarduitrusting dan aangevuld met onder andere metallic lak, DVD-navigatieysteem met kleurenscherm, telefoonvoorbereiding, parkeersensoren vóór en achter inclusief Advanced Parking Assist en een alarmsysteem. De totale waarde van deze extra’s bedaagt € 6.000.  
De E 350 BlueTEC
Met onmiddellijke ingang wordt ook de E 350 BlueTEC in het programma opgenomen. De 155 kW/211 pk sterke V6-dieselmotor hiervan heeft het beste uitlaatgasreiningsysteem ter wereld aan boord. Vooral dankzij de toepassing van AdBlue-injectie beperkt dit systeem de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) tot vrijwel nul. Mede hierdoor voldoet de E 350 BlueTEC nu al aan de Euro 6 emissienorm, die in 2014 van kracht wordt. De E 350 BlueTEC heeft ondanks zijn hoge prestatiepotentieel een gemiddeld verbruik van slechts 7,0 l/100km. Dit komt overeen met een CO2-uitstoot van 183 g/km en dat levert de auto een groen C-label op.
De Mercedes-Benz E 350 BlueTEC is leverbaar vanaf € 68.901.
Altijd stabiel: 4MATIC
De Mercedes-Benz E-Klasse kenmerkt zich door zijn zeer hoge veiligheidsniveau. Voor nog meer stabiliteit en tractie onder alle (ook moeilijke) omstandigheden is er de 4MATIC permante vierwielaandrijving. Dit nieuwe gevanceerde integrale aandrijfsysteem is nu beschikbaar voor de E 350, de E 500 en de E 350 CDI.
Contact:
Per Peschar, Telefoon: +31- (0)30-247-1920
E-mail: per.peschar@daimler.com

Meer informatie en beeldmateriaal van Mercedes-Benz is beschikbaar via internet op http://media.mercedes-benz.nl
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Prijzen nieuwe motoren E-Klasse

			Vermogen	Max. koppel	Energielabel	Consumentenprijs
			(kW/pk)	(Nm)				(incl. BPM/BTW)

E 200 CGI 6-bak	135 /184	270		A		€ 45.900
E 200 CDI 6-bak	100 /136	360		A		€ 46.900
E 350 BlueTEC	(EU6)	155 /211	540		C		€ 68.901

Leaseprijzen Full Operational - Mercedes-Benz Financial
E 200 CGI (op basis van 48 mnd /20.000 km)				€ 899 /mnd
E 200 CDI (op basis van 48 mnd /30.000 km)				€ 999 /mnd


	

