Новий

GLE

Це справжній успіх.
Але насправді це щось значно більше.
Ще розумніше, уважніше та делікатніше новий GLE створює новий образ позашляховика. Його шасі активно компенсує нерівності, система Infotainment з кожним
днем все більше налаштовується на Ваші вподобання. А його системи підтримки
комфорту здатні визначати, коли Ви потребуєте розслаблення.

Послідовність у кожній лінії.
Бути непомітним у потрібний момент, а потім привернути до себе увагу – це мистецтво
дизайну GLE. Ще більш спортивним образ стає лише завдяки виразній AMG Line
і колесам розміром до 22 дюймів. Цей вираз чіткості та динаміки є типовим для
сучасного дизайну Mercedes-Benz.

Покладіться на свою інтуїцію.
Новий GLE – це перший позашляховик з революційною системою Infotainment
MBUX. До родзинок належать природна система голосового управління, елементи
сенсорного керування та здатність більше дізнаватися про звички та вподобання
водія з кожною подорожжю.

Більше простору
для внутрішньої величі.
Вперше для GLE доступний третій ряд сидінь з двома повноцінними
сидіннями. Вхід дуже легко складається і простір для ніг може
гнучко адаптуватися завдяки регульованому другому ряду сидінь.
Головне: незважаючи на це, покращена концепція простору
нового GLE забезпечує ще більше простору для ніг та комфорту
в задній частині салону.

Величний спокій.
Інколи зберігати спокій – це дуже виснажливо. В найважчих умовах це вдається лише
незначній кількості людей і лише одному позашляховику: новому GLE з повністю
активною ходовою частиною E-ACTIVE BODY CONTROL. Вона може буквально за
частки секунди налаштуватися на дорожнє полотно попереду.

Новий GLE переповнений
незворушністю.
Чуттєві поверхні, м’язисті форми та чіткі лінії характеризують
дизайн нового GLE. Більш елегантно та динамічно дизайн
навряд чи може втілити силу.

Навігація з доповненою
реальністю MBUX.
Завдяки доповненій реальності значно краще користуватися навігаційним оточенням. Прогресивна система
робить більш простим орієнтування, для чого об’єднує
в мережу віртуальний і реальний світи: графічна навігаційна інформація та інформація про ситуацію на дорозі
відображуються на фоні зображень в режимі реального
часу. Це допомагає доїхати до мети швидко та без стресу.

ENERGIZING COACH.
Новий додатковий ENERGIZING COACH може відчутно
зняти напругу з водія чи додати йому жвавості. Для цього
спеціальна програма використовує дані фітнес-трекера з
різними системами забезпечення комфорту в автомобілі.

Система маневрування
з причепом.
Економте час і бережіть нерви під час маневрування:
завдяки системі маневрування з причепом маневру
вання заднім ходом виконується впевнено, точно і
без напруги – навіть у складних ситуаціях. Особливо
для недосвідчених водіїв ця система є справжнім
полегшенням.

Проекційний дисплей.
Найкращі перспективи для спортивної насолоди від
руху і незрівнянного відчуття під час кермування: проекційний дисплей перетворює вітрове скло на дивовижну
цифрову передню панель. В полі зору перед Вами вся
важлива інформація. Всю свою увагу можна спрямувати
на дорогу і рух попереду.

Третій ряд сидінь.

Електричне регулювання задніх сидінь.

Вперше для GLE доступний третій ряд сидінь з двома повноцінними сидіннями.
Вхід дуже легко складається і простір для ніг може гнучко адаптуватися завдяки
регульованому другому ряду сидінь.

Другий ряд сидінь з електричним регулюванням забезпечує комфортну гнучкість:
вантажний відсік дуже легко розширити простим натисканням кнопки, а задні
сидіння розташовуються саме в потрібному положенні. Таким чином швидко і зручно
збільшується об’єм вантажного відсіку.

Широкоформатний дисплей передньої панелі.
Вже з першого погляду надзвичайний шедевр дизайну: вражаючий широкоформатний дисплей передньої панелі. Враження стає тим краще, чим глибше Ви занурюєтеся. Можна вибрати різні стилі відображення, за бажанням можна користуватися системою доповненої реальності MBUX для навігації, розташування елементів зображення
можна налаштовувати як Вам зручно. Все це можливе на двох великих дисплеях розміром 31,2 см (12,3 дюйма) за шляхетним склом.

Акустична система об’ємного звучання
3D Burmester® High-End-класу.
Звучання як у розкішних аудіосистемах для дому. Динаміки в оббивці стелі створюють
тривимірне звучання. Ви керуєте системою як особистим оркестром – завдяки VIP-
налаштуванням для окремих сидінь чи стилів, наприклад «Live» чи «Easy Listening».
Досконалі техніка та дизайн: висувні високочастотні динаміки.

Серійна комплектація.

Комплектація AMG Line.

Потужний автомобіль з сильним характером: екстер’єр вирізняється силою та
елегантністю. Розкішні пропорції випромінюють велич та впевненість.

Додаткова AMG Line має блискучу решітку радіатора з декором у формі діамантів.
Спортивні бризковики з усіх боків, великі повітрозабірні решітки, лаковані облицювання
колісних арок та спеціальні легкосплавні диски підтверджують спортивність стилю.

Прогресивний дизайн салону втілює спортивну елегантність. Розкішні пропорції,
високоякісні матеріали та численні корисні деталі створюють основу для
комфортабельної атмосфери й зручного руху.

Елементи AMG Line з характером автомобільного спорту ушляхетнюють салон
і підтримують динамічний стиль руху.

Інтерʼєр EXCLUSIVE.

Пакет Night.

Завдяки інтер’єру EXCLUSIVE Ви демонструєте, що для Вас важливо: максимальна
елегантність і першокласна якість до найменших деталей. Розкішні акценти та
благородна атмосфера салону будуть приносити Вам багато задоволення щодня.

Більше характеру – експресивніший стиль. Пакет Night у поєднанні з AMG Line
розставляє помітні акценти завдяки ексклюзивним чорним елементам дизайну.
Вони підкреслюють спортивний характер та атлетичну мову форм Вашого автомобіля.
Ідеально для індивідуалістів, які цінують виразний дизайн.

Пакет допоміжних систем плюс.
Завдяки додатковому пакету допоміжних систем плюс водій суттєво розвантажується
зокрема під час довгих поїздок, але й у пересічному русі по місту. Для нового GLE
доступне найновіше покоління цього пакета, що підтримує ще більше ситуацій під час

руху: наприклад, у заторі, перед поворотами, рухом по колу та перехрестями. Тепер
новий GLE може рухатися за автомобілем, що їде попереду, навіть у старт-стопному
режимі. Таким чином водій звільняється від набридливих рутинних операції.

Повністю активна ходова частина E-ACTIVE BODY CONTROL.
В новій повністю активній ходовій частині E-ACTIVE BODY CONTROL з пневмопідвіскою
ми зібрали свої найінноваційніші, найрозумніші технології ходової частини і отримали
чудовий результат.
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Разом із пакетом допоміжних систем плюс.

В програмі руху «Curve» автомобіль активно нахиляється при русі у повороті. Це зменшує
бічне зусилля до мінімуму і помітно підвищує комфорт і динаміку. В програмі руху
«Komfort» система ROAD SURFACE SCAN із стереокамерою реєструє дорожнє полотно
перед автомобілем1. У результаті амортизаційні стійки керуються таким чином, що
рухи кузова під час переїзду нерівностей дороги значно зменшуються.

Технічні характеристики.
Дизельні двигуни

Бензинові двигуни

GLE 300 d 4MATIC

GLE 350 d 4MATIC

GLE 400 d 4MATIC

GLE 450 4MATIC

Об’єм (см )

1.950 cm³

2.925 cm³

2.925 cm³

2.999 cm³

Номінальна потужність1 (кВт [к. с.] при об/хв)

180 [245]/4.200

200 [272]/3.400-4.600

243 [330]/3.600-4.000

270 [367]/5.500-6.100

Розгін з 0 до 100 км/год (с)

7,2

6,6

5,7

5,7

Максимальна швидкість (км/год)

225

230

245

250

У міському циклі

7,3-7,0

9,2-8,4

9,2-8,4

12,6-10,5

На трасі

5,9-5,4

6,6-5,9

6,6-5,9

7,6-6,9

У змішаному циклі

6,4-6,1

7,5-7,0

7,5-7,0

9,4-8,3

Викиди CO2,4 змішаний цикл (г/км)

169-161

198-184

199-184

214-190

Клас емісії /ефективності

Euro 6d-TEMP/B - A

Euro 6 d/C - B

Euro 6 d/C - B

Euro 6d-TEMP/D - B

3

Витрата палива4 (л/100 км)

5

6

Тільки найкраще для двигуна:
оригінальні моторні масла Mercedes-Benz.

1

Дані про номінальну потужність згідно з Постановою (ЄС) № 715/2007 у чинній редакції. 2 Доступно короткочасно. 3 Обмежено електронікою. 4 Наведені показники отримані згідно з передбаченими методиками
вимірювання. Йдеться про «значення NEFZ-CO2» у сенсі пункту 1 статті 2 Імплементаційного регламенту (ЄС) 2017/1153. Значення витрати палива розраховані на основі цих показників. З додатковою інформацією щодо
офіційних показників витрати палива та офіційних показників питомих викидів CO2 нових легкових автомобілів можна ознайомитися в «Інструкції з витрати палива, викидів CO2 та витрати електроенергії нових легкових автомобілів»,
яку можна безкоштовно отримати у всіх крамницях та Deutsche Automobil Treuhand GmbH на сайті www.dat.de. Відомості не стосуються окремого автомобіля й не є частиною пропозиції, а слугують винятково для проведення
порівняння між різними типами автомобілів. Показники варіюються залежно від обраного опціонального обладнання. 5 Дані дійсні тільки в межах Європейського Союзу. Можливі відхилення в залежності від країни. 6 Визначено
на підставі вимірювання викидів CO2 з врахуванням маси автомобіля. Має чинність лише для Німеччини. З додатковими технічними характеристиками можна ознайомитися на сайті www.mercedes-benz.de

Габарити.
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Всі дані в міліметрах. Відображено середні значення. Дані дійсні для автомобілів у базовій комплектації без завантаження.

1 482

Mercedes-Benz належить до партнерів-засновників всесвітньої фундації «Laureus Sport for Good», яку було
засновано в 2000 році. Це найважливіша соціальна ініціатива марки Mercedes-Benz. «Laureus Sport for Good»
підтримує через соціальні спортивні проекти дітей та підлітків, які потребують допомоги, відкриває для них
перспективи і передає їм такі важливі цінності, як командний дух, повага та цілеспрямованість. «Змінити гру для
дітей» – це наш лейтмотив, яким ми бажаємо поділитися з Вами. Придбанням автомобіля Mercedes-Benz Ви
підтримаєте рух «Laureus Sport for Good».

Стосовно інформації в цьому виданні: Після підписання до друку 12.09.2018 року можливі зміни виробу. До

комплекту постачання. Цей проспект є міжнародним. Проте відомості щодо законодавчих, юридичних розпо

закінчення терміну поставки виробник залишає за собою право у власних інтересах вносити зміни до конструкції

ряджень і наслідків, а також розпоряджень і наслідків, що стосуються оподаткування, дійсні лише для Федеративної

та форми, допускати відхилення у відтінках кольорів, а також змінювати склад комплекту поставки, якщо це буде

Республіки Німеччина на момент підписання проспекту до друку. Отже, запитуйте останню офіційну редакцію

прийнятним для покупця. Якщо продавець або виробник для характеристики замовлення чи замовленого предмета

у свого дистриб’ютора Mercedes-Benz.

використовує умовні позначення чи номери, вони не можуть бути підставою для пред’явлення будь-яких претензій.

www.mercedes-benz.com

На ілюстраціях можуть також бути зображені елементи опціонального обладнання, які не входять до базового
Daimler AG, dialog@daimler.com, 40-0119

