
S-Klasse Limousine



Onovertroffen elegantie.
Het charismatische exterieur straalt pure status en prestige uit – met  
name het front met de MULTIBEAM LED-koplampen (optie) ziet er nu 
markanter uit dan ooit.





Niets is fraaier dan echt karakter.
Ook van opzij is de S-Klasse Limousine imposant. De elegante, koepelvormige 
daklijn creëert niet alleen ruimte maar ook een indrukwekkene uitstraling. De 
bumpers ogen sportief.





Kristalheldere elegantie.
De achterzijde schittert door de geïntegreerde uitlaat- 
sierstukken en led-achterlichten in fraaie kristallook.







De limousine waarin u  
in alle luxe onthaast.

Dankzij de zorgvuldige afwerking, de fraaie materialen en de displays 
die lijken te zweven, vergeet u de buitenwereld zodra u in de S-Klasse 
Limousine hebt plaatsgenomen.





De absolute wereldtop in  
luxueuze mobiliteit.

De Mercedes-Maybach S-Klasse Limousine combineert traditionele elegantie  
met onovertroffen luxe. Het imposante uiterlijk benadrukt deze kwaliteiten in alle 
opzichten. De legendarische uitvoering in twee lakkleuren vormt van oudsher de 
absolute bekroning van luxe. Bij de Mercedes-Maybach S-Klasse kan daarvoor uit 
negen kleurencombinaties worden gekozen.



Head-up display.

Nachtzichtassistent plus.

Met het head-up display heeft de bestuurder de belang-
rijkste informatie altijd in het zicht, zonder zijn ogen  
van de weg te hoeven halen. Hiermee wordt een virtueel 
beeld van circa 21 x 7 cm in het gezichtsveld van de  
bestuurder geprojecteerd, dat op zo’n 2 meter voor hem 
boven de motorkap lijkt te zweven.

De verkeersdichtheid ’s nachts bedraagt slechts 20 %  
van die van overdag, maar ’s nachts vindt wel 40 % van  
alle dodelijke ongevallen plaats. Met dit systeem kan  
de bestuurder in het donker personen en grotere dieren 
vroeger herkennen omdat ze duidelijk zichtbaar in het  
combi-instrument worden weergegeven.



Verkeersbordenassistent.

MULTIBEAM LED.

De verkeersbordenassistent kan snelheidsbeperkingen  
en inrij- en inhaalverboden herkennen. Het systeem  
kan eveneens waarnemen wanneer dergelijke beperkingen  
en verboden zijn opgeheven. Als tegen de aangegeven  
rijrichting wordt ingereden, wordt de bestuurder hiervan 
op de hoogte gebracht met zicht- en hoorbare waar-
schuwingssignalen.

De MULTIBEAM LED-koplampen reageren met afzonder-
lijk regelbare leds extreem snel op de verkeers situatie. 
Het gedeeltelijke grootlicht zorgt ervoor dat tegenliggers 
niet worden verblind. Op rechte trajecten zonder tegen- 
liggers schakelt het ULTRA RANGE-grootlicht over op de 
wettelijk toegestane, maximale lichtbundel.



Zitcomfortpakket achter. Exclusiefpakket.
De beide buitenste achterzitplaatsen, die met behulp van opblaasbare kussens  
volledig individueel kunnen worden ingesteld, zorgen voor uitstekend zitcomfort. De 
ENERGIZING- massagefunctie zorgt bovendien voor puur welbehagen en kan naar  
keuze worden verwarmd.

Als er heel hoge eisen aan comfort, kwaliteit en design worden gesteld, vormt de stijlvol  
afgestemde combinatie van zorgvuldig geselecteerde interieuruitrustingen van het exclusief-
pakket de perfecte oplossing. Daaraan wordt vooral bijgedragen door de met nappaleder  
Exclusief beklede stoelen met contrastsiernaden en het royale gebruik van houten sierdelen.



MAYBACH dubbele transparante laklaag.Grille.
Voor een schitterende afwerking met speciale dieptewerking en pianolakeffect. De 
tweede transparante laklaag wordt uiterst zorgvuldig met de hand aangebracht door 
gespecialiseerde medewerkers.

Alleen de imposante grille al geeft de unieke positie aan die de Mercedes-Maybach 
S-Klasse Limousine inneemt, en benadrukt bovendien dat het model in technologisch 
opzicht tot de top behoort. Het opschrift ’Maybach’ straalt zelfbewust in de chroomrand 
van de grille.



De standaarduitvoering. De AMG Line.
Het exterieur van de standaarduitvoering van de S-Klasse kenmerkt zich onder andere 
door een dubbele uitlaat met zichtbare uitlaatsierstukken. Het interieur kenmerkt 
zich door stoelen in leder met contrastsiernaden, bovenzijde dashboard en hoeden-
plank in lederlook ARTICO, alsmede veloursmatten.

Deze uitrustingslijn bevat perfect op elkaar afgestemde elementen om de sportiviteit en 
exclusiviteit nog verder te benadrukken. Hiertoe behoren onder andere dynamische 
AMG-styling met sportieve lichtmetalen AMG-velgen, geperforeerde remschijven en het 
met leder beklede multifunctionele sportstuur met stuurschakelpaddles.



designo.
De S-Klasse Limousine is een ware designicoon die nieuwe maatstaven creëert in het premiumsegment. Met exclusieve 
designo opties kunnen het uiterlijk en comfort nóg verder worden verfraaid en geïndividualiseerd. De speciale lakken en 
hoogwaardig afgewerkte interieurs zijn ongetwijfeld onweerstaanbaar voor de echte liefhebber die esthetiek op prijs weet te 
stellen.



Transmissies – zetten kracht om in rijplezier.
Mercedes-Benz is de enige premiumfabrikant die zelf zijn transmissies vervaardigt – en dat merkt u bij elke rit.  
De soepele schakelingen, snelle reactietijden en optimale afstemming op individuele rijstijlen zorgen voor onovertroffen 
rijervaringen. Die kunt u nu zelf beleven in de S-Klasse Limousine.

DYNAMIC SELECT

Met DYNAMIC SELECT kan met een vingertop worden gekozen 
voor een comfortabele, sportieve, efficiënte of individuele 
rijstijl. Afhankelijk van het gekozen rijprogramma worden de 
para meters voor de karakteristieken van motor, transmissie,  
ESP® en besturing aangepast.



Onderstel – de rust zelve.
Net zoals een hardloper die elke verandering van beweging op natuurlijke wijze met zijn 
lichaam compenseert, reageert ook MAGIC BODY CONTROL met curve tilting function 
automatisch op acceleratiekrachten in bochten. Passagiers reizen in de S-Klasse Limousine 
duidelijk comfortabeler en veiliger.

AIRMATIC.
Het luchtveringssysteem zorgt in combinatie met een traploze dempingsregeling voor 
een hoog afrolcomfort en een hoge dynamiek. Hierbij wordt de demping voor elk afzon-
derlijk wiel aan de rijsituatie aangepast. Ook kan het niveau van de demping worden  
ingesteld als comfortabel of sportief.



Het toonbeeld van moderne luxe.
Die Mercedes-AMG S-Klasse Limousine.

Elke Mercedes-AMG is een uniek meesterwerk met een onmiskenbaar karakter. Wat onze Performance- 
modellen en sportwagens met elkaar verbindt, is hun onbeperkte sportiviteit. Hun passie voor top per-
formance. Zoiets ontstaat als de kunst van onze engineers wordt verheven tot de spirit van AMG. 
We zijn ervan overtuigd dat grenzen steeds verder kunnen worden verlegd om nieuwe doelen 
te bereiken. Voor ons is dan ook niets vanzelfsprekend. Grenzen worden immers door 
mensen gecreëerd, en kunnen ook door mensen worden doorbroken. Met deze  
instelling creëren we uitstekende performance voor op het racecircuit – en op de weg. 

Welkom in de wereld van AMG.

 www.mercedes-amg.com





Technische gegevens - S-Klasse korte wielbasis.

Dieselmotoren

S 350 d S 350 d 4MATIC S 400 d S 400 d 4MATIC 

Cilinderinhoud (cm3) 2925 2925 2925 2925

Max. vermogen1 (kW [pk]) 210 (286) 210 (286) 250 (340) 250 (340)

Transmissie 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC

Acceleratie van 0–100 km/h (sec.) 6,0 5,8 5,4 5,2

Topsnelheid (km/h) 250 250 250 250

Brandstofverbruik2

Gecombineerd l/100 km
Gecombineerd km/l

5,8-5,7
17,2-17,5

6,0-5,8
16,7-17,2

5,8-5,6
17,2-17,9

6,1-6,0
16,4-16,7

CO2-emissie2 gecombineerd (g/km) 153-150 158-154 153-149 161-158

Emissieklasse3 Euro 6c Euro 6c Euro 6c Euro 6c

1  Opgaven voor vermogen en koppel volgens wettelijke voorschriften (verordening (EU) 715/2007) in de laatst geldende versie. 2 Verbruikswaarden en CO2-emissies volgens wettelijke voorschriften (Verordeningen (EU) 715/2007 
en (EU) 2017/1153) in de laatst geldende versie. De aangegeven NEDC-waarde is afgeleid van de WLTP-waarde die volgens de nieuwe cyclus Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) is gemeten voor een 

Het beste voor de motor:
Mercedes-Benz originele motorolie.

Benzinemotoren

S 450 S 450 4MATIC S 560 S 560 4MATIC Mercedes-AMG 
S 63 4MATIC+ Lang

Mercedes-AMG 
S 65 Lang

Cilinderinhoud (cm3) 2987 2987 3982 3982 3982 5980

Max. vermogen1 (kW [pk]) 270 (367) 270 (367) 345 (469) 345 (469) 450 (612) 463 (630)

Transmissie 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC AMG SPEEDSHIFT MCT 9G AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G

Acceleratie van 0–100 km/h (sec.) 5,1 4,9 4,7 4,6 3,5 4,3

Topsnelheid (km/h) 250 250 250 250 250 250

Brandstofverbruik2

Gecombineerd l/100 km
Gecombineerd km/l

7,4-7,3
13,5-13,7

8,2-8,1
12,2-12,3

9,7-9,6
10,3-10,4

10,0-9,9
10,0-10,1

11,2
8,9

14,2
7,0

CO2-emissie2 gecombineerd (g/km) 169-166 187-184 221-217 229-225 255 325

Emissieklasse3 Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP



Dieselmotoren Benzinemotoren

S 350 d 
Lang

S 350 d 4MATIC 
Lang

S 400 d 
Lang

S 400 d 4MATIC 
Lang

S 450 
Lang

S 450 4MATIC 
Lang

Cilinderinhoud (cm3) 2925 2925 2925 2925 2987 2987

Max. vermogen1 (kW [pk]) 210 (286) 210 (286) 250 (340) 250 (340) 270 (367) 270 (367)

Transmissie 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC

Acceleratie van 0–100 km/h (sec.) 6,0 5,8 5,4 5,2 5,1 4,9

Topsnelheid (km/h) 250 250 250 250 250 250

Brandstofverbruik2

Gecombineerd l/100 km
Gecombineerd km/l

5,8-5,7
17,2-17,5

6,0-5,8
16,7-17,2

5,8-5,6
17,2-17,9

6,1-6,0
16,4-16,7

7,4-7,3
13,5-13,7

8,2-8,1
12,2-12,3

CO2-emissie2 gecombineerd (g/km) 153-150 158-154 153-149 161-158 169-166 187-184

Emissieklasse3 Euro 6c Euro 6c Euro 6c Euro 6c Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

Benzinemotoren Mercedes-Maybach

S 560 
Lang

S 560 4MATIC 
Lang

S 600 
Lang

Mercedes-Maybach 
S 560

Mercedes-Maybach 
S 560 4MATIC

Mercedes-Maybach 
S 650

Cilinderinhoud (cm3) 3982 3982 5980 3982 3982 5980

Max. vermogen1 (kW [pk]) 345 (469) 345 (469) 390 (530) 345 (469) 345 (469) 463 (630)

Transmissie 9G-TRONIC 9G-TRONIC 7G-TRONIC PLUS 9G-TRONIC 9G-TRONIC 7G-TRONIC PLUS

Acceleratie van 0–100 km/h (sec.) 4,7 4,6 4,6 4,9 4,9 4,7

Topsnelheid (km/h) 250 250 250 250 250 250

Brandstofverbruik2

Gecombineerd l/100 km
Gecombineerd km/l

9,7-9,6
10,3-10,4

10,0-9,9
10,0-10,1

14,0
7,1

10,1
9,9

10,3
9,7

14,0
7,1

CO2-emissie2 gecombineerd (g/km) 221-217 229-225 320 230 234 320

Emissieklasse3 Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

voertuig in de basisuitrusting. De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoed ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen. Optionele uitrustingen kunnen het verbruik en de CO2-emissie beïnvloeden. Verdere informatie met betrekking tot de nieuwe 
WLTP-meetmethodiek treft u aan op www.mercedes-benz.nl/wltp.  3 Opgaven uitsluitend geldig binnen de Europese Unie. Landspecifieke afwijkingen mogelijk.      Meer technische gegevens kunt u vinden op onze website www.mercedes-benz.be     mercedes-benz.nl

Technische gegevens - S-Klasse lange wielbasis.



Daimler AG, dialog@daimler.com, 07-0618

Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze brochure benaderen 
de werkelijkheid zoveel mogelijk. Tevens moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig worden beschouwd. 
Ze komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze uitgave (06/18). Deze brochure 

is een internationale uitgave. Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in België en Nederland 
geldende standaard- en leverbare uitvoeringen. Hiervoor verwijzen wij naar onze laatste prijslijst.
www.mercedes-benz.be     www.mercedes-benz.nl

Mercedes-Benz is medeoprichter van de stichting Laureus Sport for Good Foundation, het belangrijkste  
sociale initiatief van Mercedes-Benz. Met ’Laureus Sport for Good’ wordt met sociale sportprojecten getracht  
de achterstandspositie, op sociaal en maatschappelijk vlak, van zo veel mogelijk kinderen en jongeren in  
Nederland te verbeteren door waarden als teamspirit, respect en ambitie over te dragen. Het hoofdthema daarbij  
is ’Change the Game for Kids’, dat we graag met u willen delen. Wanneer u een Mercedes-Benz aanschaft,  
ondersteunt u de stichting ’Laureus Sport for Good Foundation’.


