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מפרט טכני ואיבזור

EQS 580 4MATIC  מרצדס

אופציות

•MB קונקט עם שירותי ניווט

•מפעל יצור סינדלפינגן

EU תקינה•

)HERMES( קונקט ופונקציות רכב חשמלי MB•

•שילוב טלפון נייד

APPLE CARPLAY ממשק•

ANDROID AUTO ממשק•

•צבע אובסידיאן שחור

LA חישוקי גלגל 21 אינץ' עיצוב 5 חישורים•

ECE מודול תקשורת מותאם•

ADS+ מערכת מתלים אקטיביים•

•היגוי אחורי

•מצלמת דרך מקליטה

MBUX מולטימדיה•

•בקרת שיוט אדפטיבית פלוס

•סייען חניה פלוס

•מושבים קדמיים חשמליים עם זכרון

•תיקון אקטיבי של סטיה מנתיב

•מראות פנים וצד מתכהות אוטומטית

WEGFALL פארקטרוניק•

•חיישני חניה עם זיהוי תנועה חוצה מאחור

•עור כחול 272

•חבילת זכרון )מושב נהג, כיוון גלגל הגה, מראות(

•פתח טעינה מאחור

•כריות אוויר צידיות

PRE SAFE מערכת בטיחות מונעת•

•כרית אוויר לברכי נהג

•מחזיקי ספלים כפולים
•תאורה דיגיטלית

כללי
EQS 580 4MATICדגם

סדאן, ארוךמרכב

אבסידיאן שחור )197U(צבע

עור/נאפה/סמי אניליין – שחור/פנים
)801A( אנטרסיט

אוטומטיתתיבת הילוכים

אופציות  - המשך

•ריפודי בד שחורים – אנטרסיט

•פס תאורה קדמי

•כרית אוויר מרכזית

•שמע בתאמה אישית

•חבילת שירות פרימיום

ECALL חייגן חירום•

•פונקציות MBUX מורחבות

•יכולת קבלת עדכונים חיים של עומסי תנועה

•חבילת טעינה פרימיום

•מודול תקשורת LTE למערכת מרצדס קונקט

•מושב קדמי עם עיסוי

•מושבים קדמיים מאווררים

•גג שמש פנורמי נפתח

•ציפוי מיוחד למתגי תיבת הילוכים ומשוטים בגב גלגל ההגה

•כריות ראש קדמיות לקצ'רי

•אנימציה בפנסי חזית

•גלגל הגה מחומם

•תצוגה עילית משולב מציאות רבודה

•ניטור לחץ אוויר בצמיגים

•מתלי אוויר חצי-אקטיביים

•מראות צד עם קיפול חשמלי

•מצלמות 360 מעלות

•זיהוי תמרורים

•דיפון תקרה – בד שחור יוקרתי

•רדיו דיגיטלי

•בקרת מהירות אוטומטית

•מערכת נגד גניבה

•הקרנת לוגו מרצדס מהמראות לכביש

•תאי אחסון נוספים בקונסולה מרכזית

•החלפת אורות אדפטיבית

•שקע טעינה משולב

•שקעי כוח 12 וולט

•כיסוי איזי-פאק לתא המטען

•דלת תא מטען איזי פאק

•גימורים כסופים – אירידיום



אופציות  - המשך

MBUX סייען אבזור פנים•

•מטען AC 11 קו"ט

•מקלט TV אנאלוגי

•חיישן לפתיחה וסגירת תא המטען

•מגבים מחוממים

•חבילת תאורת פנים
•כניסה והתנעה ללא מפתח

•תאורת אווירה פרימיום
•מושבים קדמיים מחוממים

•עוגני בטיחות למושבי תינוקות
•כבל טעינה מוד 3 באורך 5 מטרים

•כבל סוקו 4 מטרים
•מחולל קול חיצוני להגנה על הולכי רגל

•בורר מצבי נהיגה
EB400 סוללת הנעה•

•מנוע קדמי 140 קו"ט )190 כ"ס(/27 קג"מ
•מנוע אחורי 245 קו"ט )333 כ"ס(/53 קג"מ

•תצורה סדאן ארוכה
•תיבת הילוכים אוטומטית

•גימורי עץ, קליפטוס

•מעבר נתיבים אקטיבי

•בקרת שיוט עם זחילה בפקקים

•התאמת מהירות נסיעה למגבלה החוקית בתמרורים

•גלגל הגה יוקרתי מצופה עור

4MATIC /הנעה לכל הגלגלים•

•חבילת פנים אוונגארד

•חבילת סיוע לנהג פלוס

•חבילת איכות אוויר

אופציות  - המשך

•חבילת חניה גבוהה

•חבילת מיגון עירונית – אורבן גארד

•חבילת נוחות אקוסטית

•חבילת תצוגות גבוהה

•חבילת תאורה פרמיום

•חבילת קישוריות פרמיום

•צמיגי קיץ

•צמיגים מופחתי רעש עם ספוג פנימי

•ניתוק אוטומטי של כרית אוויר קדמית

•שטיחונים פרימיום וואלור

•וידאו מציאות רבודה

•סף דלת מואר

•מכסה מנוע אקטיבי להגנה על הולכי רגל

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

WLTP נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן  *
הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009  **

צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה ויכולה אף להגיע לפער 
משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

רמת האבזור הבטיחותי: 8
רמת 

בטיחות 
נמוכה

רמת 
בטיחות 

0גבוהה 1 2 3 4 65

דרגת זיהום אווירצריכת חשמל )וואט שעה/ק״מ(טווח נסיעה מירביתדגם

EQS580 4MATICדרגה 1921  וואט שעה לק״מ649 ק״מ

7 8
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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.


