
รายละเอียีดด้านเทคนิค 
เครื่ ่�องยนต์์ V8 Bi-turbo พรื่อ้มมอเต์อรื่ไ์ฟฟ้า

ปรื่มิาต์รื่กรื่ะบอกสูบู (ซีซีี.ี) 3,982
แรื่งม้าสูงูสูดุ (กิโลวัตั์ต์์ (แรื่งม้า)/รื่อบต่์อนาทีี) 410 (557)/6,000-6,500
แรื่งบิดสูงูสูดุ (นิวัตั์นเมต์รื่/รื่อบต่์อนาทีี) 730/2,500-5,000
กำาลังจากมอเต์อรื่ไ์ฟฟ้า (กิโลวัตั์ต์์ /แรื่งม้า) 16/22
แรื่งบิดสูงูสูดุจากมอเต์อรื่ไ์ฟฟ้า (นิวัตั์นเมต์รื่) 250
อัต์รื่าเรื่ง่ 0-100 กม./ชม. (วันิาทีี) 4.9
รื่ะบบสูง่กำาลัง 9G-TRONIC
มิติ์ภายนอก ควัามกวัา้ง (ไม่รื่วัมกรื่ะจกมองข้า้ง) xยาวัxสูงู (มม.) 2,134x5,205x1,839
ควัามจถัุังนำ�ามัน (ลิต์รื่) 90
ข้นาดล้อและยาง-หน้า 285/40 R23
ข้นาดล้อและยาง-หลัง 325/35 R23

ระบบความปลอีดภััย
โปรื่แกรื่มควับคมุการื่ทีรื่งตั์วัอัต์โนมัติ์ ESP® (Electronic Stability Program) •

รื่ะบบเบรื่กป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock braking system) •

รื่ะบบเบรื่ก ADAPTIVE BRAKE พรื่อ้มฟังก์ชนั HOLD และ Hill-Start Assist •

ไฟเบรื่กกรื่ะพรื่บิฉุกุเฉิุน (Adaptive brake light) •

รื่ะบบรื่กัษารื่ะดับควัามเรื่ว็ั (Cruise control) และ รื่ะบบจำากัดควัามเรื่ว็ั (SPEEDTRONIC) •

รื่ะบบเตื์อนเพื�อนำารื่ถัเข้า้ศูนูยบ์รื่กิารื่ (ASSYST service interval indicator) •

รื่ะบบชว่ัยเตื์อนอาการื่เหนื�อยล้าข้ณะข้บัข้ ่� (ATTENTION ASSIST) •

รื่ะบบชว่ัยควับคมุพวังมาลัย (Active Steering Assist) •

รื่ะบบแจง้เตื์อนยานพาหนะข้ณะเปิดปรื่ะต์รูื่ถั (Exit warning function) •

ถังุลมนิรื่ภัยด้านข้า้ง สูำาหรื่บัผูู้้โดยสูารื่ด้านหลัง •

ถังุลมนิรื่ภัยบรื่เิวัณหวััเข้า่ผูู้้ข้บัข้ ่� •

รื่ะบบต์รื่วัจวัดัแรื่งดันลมยางอัต์โนมัติ์ •

แผู่้นรื่องกันกรื่ะแทีกใต้์หอ้งเครื่ ่�อง •

รื่ะบบชว่ัยเหลือการื่ข้บัข้ ่� (Driving Assistance package) •

รื่ะบบรื่กัษารื่ะยะหา่งจากรื่ถัด้านหน้า และควับคมุควัามเรื่ว็ัอัต์โนมัติ์ (Active Distance Assist DISTRONIC) •

รื่ะบบป้องกันก่อนเกิดเหต์สุูำาหรื่บัด้านข้า้ง (PRE-SAFE® impulse side) •

รื่ะบบชว่ัยการื่นำารื่ถัเข้า้จอดอัต์โนมัติ์ พรื่อ้มกล้องแสูดงภาพรื่อบทิีศูทีาง •

สูญัญาณเตื์อนเข้ม็ข้ดันิรื่ภัยบนหน้าจอ สูำาหรื่บัผูู้้โดยสูารื่ด้านหลัง •

รื่ะบบตั์ดการื่ทีำางานข้องถังุลมนิรื่ภัยอัต์โนมัติ์ สูำาหรื่บัทีี�นั�งผูู้้โดยสูารื่ด้านหน้า (Automatic front passenger airbag deactivation) •

อุีปกรณ์์มาตรฐานภัายนอีก
หลังคาพาโนรื่ามิคซีนัรื่ฟู เลื�อนเปดิ-ปดิได้ด้วัยรื่ะบบไฟฟ้า •

รื่ะบบกันสูะเทืีอนแบบถังุลม (AIRMATIC) พรื่อ้มรื่ะบบควับคมุรื่ะดับอัต์โนมัติ์ •

รื่ะบบกันสูะเทืีอนอัจฉุรื่ยิะแบบ E-ACTIVE BODY CONTROL •

รื่ะบบปรื่บัไฟสูงูอัต์โนมัติ์ (Adaptive Highbeam Assist Plus) •

ไฟหน้าแบบ MULTIBEAM LED •

ฟังก์ชนัทีี�ฉีุดนำ�ากรื่ะจกบังลมหน้าติ์ดตั์�งบรื่เิวัณใบปดันำ�าฝน (MAGIC VISION CONTROL) •

รื่ะบบปดิปรื่ะต์แูบบ Power closing •

กญุแจต์กแต่์งด้วัย high-gloss black ตั์ดสูลับ high-gloss chrome •

รื่ะบบเปิด-ปิดฝากรื่ะโปรื่งท้ีายรื่ถัอัต์โนมัติ์ โดยไม่ต้์องใชมื้อ (HANDS-FREE ACCESS) •

รื่ะบบกญุแจแบบ KEYLESS-GO •

กรื่ะจกมองหลังปรื่บัลดแสูงสูะท้ีอนอัต์โนมัติ์ •

กรื่ะจกมองข้า้งปรื่บัรื่ะดับ และพับเก็บด้วัยรื่ะบบไฟฟ้า •

ไฟสูอ่งสูวัา่งใต้์กรื่ะจกมองข้า้งแสูดงผู้ลเปน็ต์รื่าสูญัลักษณ์ Mercedes-Maybach •

กรื่ะจกแบบ laminated glass ชว่ัยสูะท้ีอนควัามรื่อ้น ป้องกันเสูยีงภายนอกและรื่งัสูอีินฟาเรื่ด •

ท่ีอไอเสูยีแบบคู่ (Two-pipe exhaust system) •

ล้อ MAYBACH multi-spoke แบบ forge wheels ข้นาด 23″ •

ยางรื่ถัยนต์์ดดูซีบัเสูยีงแบบ foam absorber •

อุปกรื่ณ์ปะยางแบบฉุกุเฉิุน TIREFIT •

อุีปกรณ์์มาตรฐานภัายใน
ม่านบังแดดปรื่ะต์หูลัง ซีา้ย-ข้วัา •

ทีี�บังแดดด้านหน้า 2 ชั�นแบบ Double sunblind •

ทีี�วัางแก้วันำ�าพรื่อ้มรื่ะบบรื่กัษาอุณหภมิูแบบ รื่อ้น และ เย็น สูำาหรื่บัทีี�นั�งแถัวัทีี� 1 และ 2 •

เบาะนั�งแบบ Climatised seats และ heated seats สูำาหรื่บัทีี�นั�งแถัวัทีี� 1 และ 2 •

เบาะนั�งคู่หน้า และคู่หลังแบบ multi-contour พรื่อ้มฟังก์ชนันวัด •

เบาะทีี�นั�งผูู้้โดยสูารื่ต์อนหน้าปรื่บัด้วัยรื่ะบบไฟฟ้าพรื่อ้มปุ�มควับคมุจากทีี�นั�งแถัวัทีี� 2 •

เบาะทีี�นั�งแบบ Executive seats •

หวััหมอนสูำาหรื่บัทีี�นั�งแถัวัทีี� 1 และ 2 แบบนุ่มพรื่อ้มวัสัูดแุบบ DINAMICA microfibre •

รื่ะบบควับคมุอุณหภมิูอัต์โนมัติ์ THERMOTRONIC สูำาหรื่บัทีี�นั�งแถัวัทีี� 1 และ 2 •

ฟังก์ชนัปรื่บัสูมดลุอากาศูภายในหอ้งโดยสูารื่ (AIR BALANCE package) •

ชอ่ง USB-C เพิ�มพิเศูษสูำาหรื่บัทีี�นั�งแถัวัทีี� 2 •

ชดุสูายเช ่�อมต่์อแบบ USB-C •

เพิ�มวัสัูดตุ์กแต่์งภายในหอ้งโดยสูารื่แบบพิเศูษ Exclusive trim package •

ต์กแต่์งภายในหอ้งโดยสูารื่ด้วัย Chrome •

ด้านบนข้องคอนโซีลหน้าและสูว่ันกลางข้องแผู้งปรื่ะต์ ูหุม้หนัง Nappa •

เพิ�มการื่ต์กแต่์งภายในหอ้งโดยสูารื่ด้วัยหนังชนิด designo nappa •

เพดานหอ้งโดยสูารื่ต์กแต่์งด้วัยหนังชนิด designo nappa leather •

รื่ะบบเสูยีงรื่อบทิีศูทีาง Burmester® surround sound system •

ชดุอุปกรื่ณ์ชว่ัยลดเสูยีงรื่บกวันภายในหอ้งโดยสูารื่ (Acoustic Comfort package) •

รื่ะบบมัลติ์มีเดียสูำาหรื่บัผูู้้โดยสูารื่ด้านหลัง พรื่อ้มจอแสูดงผู้ล 2 ต์ำาแหน่ง •

แท็ีบเล็ต์ควับคมุรื่ะบบมัลติ์มีเดีย MBUX สูำาหรื่บัผูู้้โดยสูารื่ต์อนหลัง •

หน้าจอแสูดงผู้ลข้อ้มูลแบบ Widescreen cockpit •

ทีี�กั�นสูมัภารื่ะด้านท้ีายแบบ EASY-PACK tailgate •

รื่ะบบชารื่จ์โทีรื่ศูพัท์ีมือถืัอแบบไรื่สู้าย (Wireless charging) สูำาหรื่บัทีี�นั�งด้านหน้า-หลัง •

พวังมาลัยมัลติ์ฟังก์ชนัแบบ 3 ก้าน หุม้หนัง Nappa และ ไม้ พรื่อ้มปุ�มควับคมุแบบ Touch Control •

เบาะนั�งคู่หน้าปรื่บัรื่ะดับด้วัยรื่ะบบไฟฟ้า พรื่อ้มหน่วัยบันทึีกควัามจำา สูำาหรื่บัต์ำาแหน่งทีี�นั�ง พวังมาลัย และกรื่ะจกมองข้า้ง •

ฟังก์ชนัอุ่นทีี�วัางแข้นสูำาหรื่บัทีี�นั�งแถัวัทีี� 2 •

รื่ะบบแสูดงผู้ลข้อ้มูลการื่ข้บัข้ ่�บนกรื่ะจกบังลมหน้า (Head-up Display) •

โปรื่แกรื่มชว่ัยผู่้อนคลายข้ณะเดินทีางแบบ ENERGIZING package Plus •

ไฟเรื่อ่งแสูงล้อมรื่อบหอ้งโดยสูารื่ •

พรื่มปูพื�นชนิดหนาพิเศูษ •

ปลั�กไฟ 230 โวัล์ที สูำาหรื่บัอุปกรื่ณ์ไฟฟ้าไม่เกิน 150 วัตั์ต์์ บรื่เิวัณคอนโซีลกลางทีี�นั�งด้านหลัง •

ระบบความบันเทิงและการส่ื่�อีสื่าร
ฟังก์ชนัเช ่�อมต่์อโทีรื่ศูพัท์ีมือถืัอ Apple CarPlay™ และ Android Auto™ •

หฟัูงแบบไรื่สู้าย 2 ชดุ สูำาหรื่บัผูู้้โดยสูารื่ด้านหลัง •

รื่ะบบข้อควัามชว่ัยเหลืออัต์โนมัติ์เมื�อเกิดอุบัติ์เหต์ุ •

อปุกรื่ณ์สูื�อสูารื่ด้วัยสูญัญาณ LTE สูำาหรื่บับรื่กิารื่ Mercedes me connect •

หน่วัยควัามจำาสูำาหรื่บัแผู้นทีี�นำาทีางแบบ Hard-disc •

รื่ะบบแผู้นทีี�นำาทีาง พรื่อ้มสูภาพการื่จรื่าจรื่ Live traffic information •

รื่ะบบปฏิบัิติ์การื่มัลติ์มีเดียแบบ MBUX •

รื่ะบบชว่ัยเหลือภายในหอ้งโดยสูารื่ MBUX Interior Assistant พรื่อ้มรื่ะบบสูั�งงานด้วัยท่ีาทีาง •
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Technical data

Engine V8 Bi-turbo with EQ Boost

Total displacement (cc) 3,982
Rated output (kW [hp] at rpm) 410 (557)/6,000-6,500
Rated torque (Nm at rpm) 730/2,500-5,000
Rated output, electric motor (kW [hp] at rpm) 16/22
Rated torque, electric motor (Nm) 250
Acceleration 0-100 km/h (s) 4.9
Transmission 9G-TRONIC
Exterior dimensions width (excluding door mirrors) xlengthxheight (mm) 2,134x5,205x1,839
Fuel tank capacity ( l ) 90
Front wheel and tyre size 285/40 R23
Rear wheel and tyre size 325/35 R23

Safety equipment

ESP® (Electronic Stability Program) •

ABS (Anti-lock Braking System) •

ADAPTIVE BRAKE with HOLD function and Hill-Start Assist •

Adaptive Brake Light •

Cruise control and SPEEDTRONIC •

ASSYST service interval indicator •

ATTENTION ASSIST •

Active Steering Assist •

Exit warning function •

Sidebags in rear •

Kneebag •

Tyre pressure monitoring system •

Underguard •

Driving Assistance Plus Package •

Active Distance Assist DISTRONIC •

PRE-SAFE® impulse side •

Parking Package with 360-degree camera •

Rear belt status indication in the instrument display •

Automatic front passenger air  bag deactivation •

Exterior equipment

Panoramic sliding sunroof •

AIRMATIC package •

E-ACTIVE BODY CONTROL •

Adaptive Highbeam Assist Plus •

MULTIBEAM LED •

MAGIC VISION CONTROL •

Power closing •

Vehicle key in high-gloss black with ornamental surround in high-gloss chrome •

HANDS-FREE ACCESS •

KEYLESS-GO •

Interior mirror automatically dimming •

Electrically folding exterior mirrors •

Ambient lighting with projection of Mercedes-Maybach logo •

Heat-insulating, noise-insulating and infrared-reflecting laminated glass •

Two-pipe exhaust system •

23″ MAYBACH multi-spoke forged wheels •

Noise reduced tyre with foam absorber •

TIREFIT •
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Interior equipment

Double sunblind •

Electric sunblinds in rear doors, left and right •

Temperature-controlled cup holder for front seats and rear seats •

Climatised seats and heated seats for front seats and rear seats •

Seat on front passenger side electrically adjustable from the rear •

Executive seats •

multicontour front seats •

Comfort front and rear head restraints with DINAMICA microfibre •

THERMOTRONIC automatic climate in front and rear seats •

AIR-BALANCE package •

Additional USB-C ports •

Media Interface cable kit •

Exclusive trim package •

Interior Chrome package •

Dashboard and door beltlines in nappa leather •

designo Leather package •

designo roof liner in nappa leather •

Burmester® surround sound system •

Acoustic Comfort package •

MBUX Rear Seat Entertainment System •

MBUX rear tablet •

Widescreen cockpit •

EASY-PACK tailgate •

Wireless charging system for mobile devices in front and rear •

Wood/leather multifunction steering wheel •

Driver and front passenger seats, electrically adjustable with memory •

Armrest heating for driver and front passenger •

Head-up Display •

ENERGIZING package Plus •

Ambient lighting •

High-pile floor mats •

230 V socket in rear •

Entertianment and Communications

Smartphone integration (Apple CarPlay™ & Android Auto™) •

2 wireless head sets •

Mercedes-Benz emergency call system •

Communications module (LTE) for the use of Mercedes me connect services •

Hard-disc navigation •

Preinstallation for Live Traffic Information •

MBUX multimedia system •

MBUX Interior Assistant •


