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התמונות להמחשה בלבד

EQA250  מרצדס

טווח עד
414 ק״מ

טעינה
DC מהירה

בטיחות 
אקטיבית

ה-EQA היא ספורטאית חשמלית במידות קומפקטיות
שמרצדס  כפי  אסטטיקה-חשמלית  של  שפה  עיצוב  מרצדס.  מבית  החדש  החשמליים  הדגמים  לעולם  הכניסה  כרטיס  על  השם  גם  וזה 
 EQA-היא חלק בלתי נפרד מהמשפחה הזו. ככזו גם ה EQA-מכנה את המראה פורץ הדרך של כל הדגמים החשמליים שהיא מייצרת וה
נהנית מטכנולוגיית ההנעה החשמלית המתקדמת של מרצדס, מערכות סיוע ובטיחות אקטיביות מובילות וכמובן ממשקי מולטימדיה ובידור 

מהדור החדיש ביותר.

את הכוח מספק מנוע חשמלי עם 188 כ״ס ו- 37.5 קג״מ תקבלו תאוצה חשמלית, שקטה וחלקה במיוחד. הביצועים ראויים למרצדס עם 8.9 
שניות ל-100 קמ״ש ומהירות מירבית מוגבלת אלקטרונית ל-160 קמ״ש. הכוח למנוע החזק מגיע ממארז סוללות ליתיום מתקדם הצמוד 
לרצפת הרכב. לתצורה הזו יתרונות רבים בין השאר כדי ליצור רצפה שטוחה וחלל רב לנוסעים מאחור וגם לשפר את הדינאמיות של הנהיגה 

בכבישים מתפתלים על ידי הורדת מרכז הכובד. לסוללה קיבולת של כ- 66 קוט״ש והיא מסוגלת ליצור טווח של עד 414 קילומטרים*

קישוריות  לשמע,   MBUX מרצדס  של  הייחודי  הממשק  את  כוללות  אלו  במיוחד.  עשירות  אבזור  חבילות  ללא  מרצדס  יהיה  לא  זה 
לסמארטפון וכמובן שיחות. באמצעותו ובאמצעות פיקוד קולי תוכלו לשלוט בקארפליי ואנדרואיד אוטו. גימור הפנים מרשים ביותר 
וכולל, בהתאם לרמת האבזור, ריפודי עור, תאורת אווירה בגוונים רבים, בקרת אקלים מתקדמת ופריטי אבזור רבים נוספים שיתנו לכם 

את חווית הנהיגה המלאה שמרצדס ידועה בה.

חבילת הסיוע והבטיחות האקטיבית כוללת בלימה אוטונומית בחירום, בקרת שיוט אדפטיבית, תיקון סטיה מנתיב, זיהוי תמרורי תנועה, 
יכולת לנטר הולכי רגל ורוכבי דו״ג ואפילו החלפת אורות אוטומטית כדי למנוע סנוור.

מרצדס EQA – כרטיס הכניסה לעולם הדגמים החשמלי המתקדם והיוקרתי של מרצדס. קומפקטית ללא פשרות או וויתורים.

*טווח בתנאי מעבדה בפועל עשוי להשתנות בהתאם לסגנון הנהיגה, תנאי הדרך ועוד.

ממשק
MBUX 414

ק״מ



מפרט טכני ואיבזור

ביצועים
8.9 שניותתאוצה 100-0 קמ"ש

160 קמ"שמהירות מרבית

מתלים ובלמים
תמוכות מקפרסון, מוט מייצבמתלה קדמי

רב חיבורים, מוט מייצבמתלה אחורי

דיסקים מאוורריםבלם קדמי

דיסקיםבלם אחורי

ט.ל.ח  ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **

12 13 14 155 6 7 8 9 10 111 2 3 4 זיהום
מרבי

זיהום
מזערי

דרגת זיהום אווירצריכת חשמל )וואט שעה/ק״מ(טווח נסיעה מירביתדגם
EQA250 STYLEדרגה 1831  וואט שעה לק״מ414 ק״מ
EQA250 AMGדרגה 1871  וואט שעה לק״מ406 ק״מ

WLTP נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן  *
הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009  **
להגיע  אף  ויכולה  הנהיגה  וממאפייני  הרכב  מתחזוקת  הדרך,  מתנאי  גם  מושפעת  בפועל  הדלק  צריכת 

לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

רמת האבזור הבטיחותי: 7
רמת 

בטיחות 
נמוכה

רמת 
בטיחות 

0גבוהה 1 2 3 4 6 85 7

מידות, משקלים ונפחים
4,463 אורך )מ״מ(

1,834רוחב )מ״מ(

1,620גובה )מ״מ(

2,729בסיס גלגלים )מ״מ(

1,585מפשק גלגלים קדמי )מ״מ(

1,584מפשק גלגלים אחורי )מ״מ(

147מרווח גחון )מ״מ(

2,040משקל עצמי  )ק״ג(

430משקל מטען  )ק״ג(

2,470משקל כולל  )ק״ג(

340נפח תא מטען )ל׳( 

1,320 נפח תא מטען עם מושב אחורי מקופל)ל׳( 

STYLEAMGאיבזור פנים ונוחות
ARTICO ריפודי עור סינטטי•

•ריפודי עור סינטטי משולב מיקרופייבר
•מושבים ספורטיביים
•מושבי נוחות לקצ׳רי

••רשת מטען בגב המושבים הקדמיים
••משוטי העברת הילוכים בגב גלגל הגה

••דיפון תקרה מבד שחור
••סכי שמש עם מראות ותאורה

••מחזיק ספלים כפול
••תא אחסון נסגר בקונסולה מרכזית

••ציפוי עור לגלגל ההגה
•גימורי עץ

•גימורים במראה ספירלה עם תאורה אחורית
••שטיחונים מקוריים

••לוח מחוונים דיגיטלי
••תאורת אווירה

•ספי דלת ממותגים ומוארים
thermotronic בקרת אקלים דו-אזורית••

••מפתח חכם 
••דלת תא מטען פתיחה חשמלית

apple carplay ממשק••
android auto ממשק••

••הפעלה וזיהוי קולי
••ממשק MBUX מתקדם

Burmester מערכת שמע יוקרתית••
••תצוגה עלית

••משטח טעינה אלחוטי לניידים תומכים
••מושבים קדמיים מחוממים

••הזחה חשמלית למושבים קדמיים
••זיכרון למושב נהג

STYLEAMGאיבזור חיצוני
LED פנסי חזית••

••מסילות גג כסופות
•חישוקי סגסוגת 18 אינץ׳
•חישוקי סגסוגת 19 אינץ׳

••גג שמש פנורמי נפתח
••מראות צד עם קיפול חשמלי
••תאורה היקפית והקרנת לוגו

••שמשות פרטיות מבודדות חום
AMG חבילת עיצוב•

STYLEAMGבטיחות - המשך

••סייען חניה אוטומטי
••מצלמה  360

מנוע והעברת כח
חשמלי אסינכרוני EQA250מנוע

188 כ״ס/37.5 קג״מהספק/מומנט

ליתיום-יון  66.5 קוט״שסוללה

5:45 שעותטעינת שקע ביתי מ-10% עד 100%

DC 30 דק׳ מ-10% עד 80%טעינה מהירה עד 100 קו״ט

קדמיתהנעה

STYLEAMGבטיחות

••7 כריות אוויר
••בקרת יציבות

••בלימת חירום אוטונומית
••ניטור שטח מת

••בקרת שיוט אדפטיבית
••מגבר עזר לבלם

••מצלמת חניה
••ניטור לחץ אוויר בצמיגים

••חיישני חגורות בטיחות
••תיקון סטיה מנתיב

••בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
••החלפת אורות אוטומטית

••ניטור שמירת מרחק
••זיהוי תמרורי דרך



*3889  
www.automax.co.il

אוטומקס מציעה לכם מגוון רכבים חדשים ואיכותיים במחירים משתלמים 
ונוחים – ביבוא מקביל.

ומקסימום  אמינות  מקסימום  רכב,  מקסימום  תמצאו  באוטומקס 
אחריות. אנו מייבאים מספר מותגי רכב, תחת רישיון משרד התחבורה 
הישראלי מתוך האמונה שרכב חדש לא צריך להישאר בגדר חלום רחוק.

אנחנו מאמינים בתחרות, ולכן אנחנו מציעים מחירים מיטביים ואפשרויות 
מימון לכלי רכב שאנו מייבאים ביבוא מקביל.


