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Persinformatie
De stille kracht
	Zescilinder CDI-motoren voor de E-Klasse nog krachtiger
E 350 CDI: power en souplesse met een groen C-label

E 300 CDI: zescilinder diesel leverbaar vanaf € 61.900
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BlueEFFICIENCY staat voor een combinatie van een hoog vermogen en koppel in combinatie met een opmerkelijk gunstig gemiddeld brandstofverbruik. De vernieuwde BlueEFFICIENCY-uitvoeringen van de E 300 CDI en E 350 CDI tonen dat nog eens overtuigend aan. Beide dieselmodellen winnen namelijk nogmaals aan kracht. In het geval van de E 350 CDI gaat dat gepaard met een C-label voor zowel de limousine als de Estate-uitvoering. 

De nieuwe E-Klasse heeft zich in hoog tempo tot een waar succesnummer ontwikkeld. Sinds de marktintroductie in maart vorig jaar zijn wereldwijd inmiddels meer dan 300.000 exemplaren verkocht. De verdeling is daarbij als volgt: 230.000 Limousines, 28.000 Estates en 60.000 Coupé- en Cabriolet-modellen. In West-Europa heeft de E-Klasse een marktaandeel van 40% in zijn segment – in Duitsland zelfs 50%. Het succes wordt ook treffend geïllustreerd door het feit dat Mercedes-Benz alleen al in de eerste helft van 2010 wereldwijd ruim 100.000 Limousine-modellen van de E-Klasse verkocht – een stijging van maar liefst 62% ten opzichte van dezelfde periode in 2009.

Nog meer kracht en souplesse

De zescilinder dieselmodellen van de E-Klasse zijn zowel in Nederland als internationaal zeer populair. In hun nieuwste uitvoering beschikken de E 300 CDI en E 350 CDI (beide BlueEFFICIENCY-modellen) over nog krachtiger motoren. Het vermogen van de E 350 CDI BlueEFFICIENCY stijgt tot maar liefst 195 kW (265 pk) en het maximale koppel tot een zeer riante 620 Nm. De motor is standaard gekoppeld aan de 7G-TRONIC automatische transmissie. Deze combinatie waarborgt kracht op afroep en een uitzonderlijke mate van souplesse. Ter illustratie: de sprint van 0-100 km/h neemt slechts 6,2 seconden in beslag en de topsnelheid bedraagt 250 km/h (elektronisch afgeregeld). Bovendien gaat dit alles gepaard met het hoge comfortniveau dat kenmerkend is voor de E-Klasse. Ondanks de krachttoename is de gemiddelde CO2-uitstoot van de nieuwe E 350 CDI maar liefst 20 g/km lager dan die van zijn voorganger. Voor zowel de Limousine als de Estate levert dat een groen C-label op.  Ook de E-Klasse Coupé en Cabriolet zijn ook leverbaar als E 350 CDI. De nieuwe E 350 CDI BlueEFFICIENCY is er in Limousine-uitvoering vanaf € 65.500 en als Estate vanaf € 70.410.

E 300 CDI BlueEFFICIENCY: 6,8 l/100 km

Ook de nieuwe E 300 CDI BlueEFFICIENCY overtuigt door hoge prestaties (0-100 km/h in 6,8 s, topsnelheid 250 km/h) te koppelen aan een zeer gunstig gemiddeld brandstofverbruik: 6,8 l/100. De hoge prestaties zijn het logische gevolg van een tot 170 kW (231 pk) gestegen vermogen en een tot 540 Nm toegenomen koppel. Daarmee is de nieuwe E 300 CDI BlueEFFICIENCY even sterk als de vorige E 350 CDI. Het nieuwe zescilinder dieselmodel wordt standaard uitgevoerd met de geavanceerde en efficiënte 7G-TRONIC automatische transmissie. In Limousine-uitvoering is hij er vanaf € 61.900 en als Estate vanaf € 66.306.
De nieuwe zescilinder CDI BlueEFFICIENCY-modellen zijn met onmiddellijke ingang te bestellen, desgewenst in de nieuwe (smaakvolle) exterieurkleur diamantwit metallic.
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Meer informatie en beeldmateriaal van Mercedes-Benz is beschikbaar via internet op http://media.mercedes-benz.nl
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