GLE

Sport Utility Vehicle

Het lijkt op succes.
Maar het betekent iets veel groters.
De nieuwe GLE geeft een heel nieuw beeld van een SUV. Hij is intelligenter,
oplettender en attenter dan ooit.

Elke lijn volgt een consequent
uitgevoerd principe.
De kunst van het design van de GLE is dat het zich op het juiste moment weet in te
houden om daarna weer volop aanwezig te zijn. De als optie leverbare AMG Line geeft
de nieuwe GLE een markante en sportieve uitstraling.

Volg uw intuïtie.
De nieuwe GLE is de eerste SUV met het revolutionaire infotainmentsysteem MBUX.
Dit bestaat onder andere uit een natuurlijk spraakbedieningssysteem en een touchscreen. Het systeem heeft het vermogen om bij elke rit meer te leren over de
gewoontes en voorkeuren van de bestuurder.

Meer ruimte in
een groots interieur.
Voor het eerst is voor de GLE een derde rij zitplaatsen leverbaar met
twee volwaardige stoelen. Het instappen gaat makkelijk en de beenruimte kan flexibel worden aangepast dankzij de verstelbare tweede
zitrij. Het beste aan dat alles is echter dat het verbeterde ruimteconcept
van de nieuwe GLE nóg meer beenruimte en comfort achterin biedt.

Een van de modernste
onderstellen ter wereld.
Als vanouds is het rijgedrag van de GLE in elk terrein onovertroffen. Met het nieuwe
E-ACTIVE BODY CONTROL-onderstel wordt echter een geheel nieuw niveau bereikt als
het om comfort gaat.

MBUX augmented reality
voor navigatie.
Om ervoor te zorgen dat u in complexe verkeerssituaties
heer en meester blijft, wordt met behulp van MBUX
augmented reality voor navigatie de virtuele wereld aan
de realiteit gekoppeld. Met behulp van deze technologie
worden grafische navigatie- en verkeersaanwijzingen in live
beelden weergegeven. U komt snel, veilig en ontspannen
op uw bestemming aan.

ENERGIZING-pakket plus.
Het ENERGIZING-pakket plus is een noviteit en biedt
comfort voor alle zintuigen. Het bundelt premium
uitrustingen en innovatieve intelligentie. Het fascinerende
resultaat: uw auto kan u gericht energie geven, voor
langer fit blijven tijdens het rijden en voor een aangename
rit.

Aanhangwagenassistent.
Bespaar tijd en voorkom stress tijdens het manoeuvreren: met de aanhangwagenassistent kunt u nauwkeurig
en ontspannen achteruitrijden met een aanhangwagen,
zelfs in lastige situaties. Met name voor bestuurders
die weinig ervaring hebben met het rijden met een
aanhangwagen, is deze assistent een nuttige hulp.

Head-up display.
De beste voorwaarden voor een sportieve rijstijl en een
onovertroffen rijgevoel. Het head-up display verandert
de voorruit in een fascinerende digitale cockpit, zodat alle
belangrijke informatie zich direct in uw blikveld bevindt.
Hierdoor kunt u zich volledig op het verkeer concentreren.

Derde rij zitplaatsen voor twee personen.

Achterzitplaatsen elektrisch verstelbaar.

Het aantal zitplaatsen en het bagageruimtevolume van de GLE zijn net zo variabel als
het leven afwisselend is. De derde rij zitplaatsen voor twee extra passagiers kan snel
worden in- of uitgeklapt. Zo bent u heel flexibel en kunt u zowel meer passagiers
als meer bagage meenemen.

Dankzij de elektrisch verstelbare tweede rij zitplaatsen kunt u genieten van comfortabele
flexibiliteit. U kunt namelijk met een druk op de knop de bagageruimte uitbreiden en de
achterzitplaatsen in de gewenste stand zetten. Op deze wijze kunt u heel snel en comfortabel voor extra bagageruimte zorgen.

Widescreen cockpit.

Burmester® high-end 3D-surround sound system.

Het design van de fraaie widescreen cockpit is al bij de eerste aanblik indrukwekkend.
Deze indruk wordt verder versterkt naarmate u zich verder in dit systeem verdiept. U kunt
bijvoorbeeld kiezen uit vier verschillende weergavestijlen, navigeren met MBUX augmented
reality en de aanduidingen op het display positioneren zoals u dat wilt. Hiervoor hebt u de
beschikking over twee 31,2 cm (12,3 inch) grote displays die achter fraai, doorlopend
glas zijn ondergebracht.

Hetzelfde geluid als van een luxueuze, high-end muziekinstallatie thuis. De luidsprekers in
de interieurhemel componeren een driedimensionaal geluid. Dankzij VIP-instellingen voor
afzonderlijke plaatsen in het interieur of klankweergavestijlen als ’Live’ of ’Easy listening’
kunt u het geluidssysteem dirigeren als uw eigen orkest.

De standaarduitvoering.

De AMG Line.

Een ijzersterk model met een al even sterk karakter. Het exterieur kenmerkt zich
door een krachtig ogende, elegante vormgeving, waarbij de royale proporties
zelfbewustzijn en veiligheid uitstralen. Het progressief vormgegeven interieur
vertegenwoordigt sportieve elegantie. De royale afmetingen, het gebruik van
hoogwaardige materialen en talrijke details vormen de basis voor een luxueuze
ambiance en puur reiscomfort.

De als optie leverbare AMG Line schittert met een fraai fonkelende diamond grille.
Een sportieve voor- en achterskirt, grote luchtinlaten, carrosseriekleurige wielkasten
en specifieke lichtmetalen velgen dragen alle bij aan de sportieve stijl. AMG Line-elementen
met autosportkarakter verfraaien het interieur en ondersteunen een dynamische rijstijl.

Het EXCLUSIVE interieur.

Het nightpakket.

Met het EXCLUSIVE interieur laat u zien wat belangrijk voor u is: maximale
elegantie en eersteklas kwaliteit tot in het kleinste detail. Luxe accenten van
leder en hout kenmerken het fraaie interieur, dat van uw uitstekende smaak
getuigt.

Meer karakter en een expressieve stijl. In combinatie met de AMG Line zorgt het nightpakket met exclusieve zwarte designelementen voor markante accenten. Daarmee
wordt niet alleen de sportiviteit maar ook de atletische vormentaal van het model
benadrukt. Voor individualisten die van expressief design houden!

Rijassistentiepakket plus.
Met het als optie leverbare rijassistentiepakket plus wordt de bestuurder niet alleen
op lange trajecten maar ook in het onoverzichtelijke stadsverkeer aanzienlijk minder
belast. Voor de nieuwe GLE is de nieuwste generatie van dit pakket leverbaar, die nu
in nóg meer rijsituaties ondersteuning biedt, zoals in files, op rotondes en kruispunten.

De nieuwe GLE kan nu zelfs een voorligger in langzaamrijdend verkeer autonoom volgen.
Hierdoor hoeft de bestuurder niet langer zelf in actie te komen als er na stilstand weer
moet worden opgetrokken.

Volledig actief onderstel E-ACTIVE BODY CONTROL.
Met het nieuwe, volledig actieve E-ACTIVE BODY CONTROL-onderstel met luchtvering
hebben we onze meest intelligente en meest innovatieve ondersteltechnologieën
gebundeld om u een fascinerende rijervaring te bezorgen. In het rijprogramma ’Curve’
kan de auto actief overhellen in bochten, waardoor de dwarskrachten tot een minimum

worden gereduceerd, voor meer comfort en dynamiek. In het rijprogramma ’Comfort’
neemt de ROAD SURFACE SCAN met een stereocamera de toestand van het wegdek
vóór de auto op. Aan de hand daarvan worden de veerpoten dusdanig aangestuurd, dat
de carrosseriebewegingen bij oneffenheden in het wegdek worden verminderd.

Not an SUV. An AMG.
Elke Mercedes-AMG is een meesterwerk met een uniek karakter. Wat onze Performance-modellen en
sportwagens met elkaar verbindt, is hun onbeperkte sportiviteit. Hun passie voor top performance.
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.
Dieselmotoren

Cilinderinhoud (cm3)

GLE 300 d 4MATIC

GLE 350 d 4MATIC

GLE 350 de 4MATIC

GLE 400 d 4MATIC

1950

2925

1950

2925

Max. vermogen (kW [pk])

180 (245)

200 (272)

143+100 (194+136)

243 (330)

Transmissie

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

Acceleratie 0–100 km/h (sec.)

7,2

6,6

6,8

5,7

Topsnelheid (km/h)

225

230

210

245

Brandstofverbruik2 gecombineerd l/100 km

7,1-8,3

7,1-9,1

0,7-1,1

7,2-9,1

CO2-emissie gecombineerd (g/km)

186-218

186-240

18-28

189-240

Emissieklasse3

Euro 6d ISC-FCM

Euro 6d ISC-FCM

Euro 6d ISC-FCM

Euro 6d ISC-FCM

GLE 350 e 4MATIC

GLE 450 4MATIC

GLE 580 4MATIC

AMG GLE 53 4MATIC+

Cilinderinhoud (cm )

1991

2999

3982

2999

3982

3982

Max. vermogen1 (kW [pk])

155+100 (211+136)

270+16 (367+22)

360+16 (489+22)

320+16 (435+22)

420 (571)

450 (612)

Transmissie

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

AMG SPEEDSHIFT TCT 9G

AMG SPEEDSHIFT TCT 9G

AMG SPEEDSHIFT TCT 9G

Acceleratie 0–100 km/h (sec.)

6,9

5,7

4,9

5,3

4,0

3,8

Topsnelheid (km/h)

210

250

250

250

250

250

Brandstofverbruik2 gecombineerd l/100 km

0,9-1,1

9,0-11,0

10,6-12,8

10,6-11,0

12,1-12,6

12,2-12,6

CO2-emissie gecombineerd (g/km)

20-25

204-249

242-291

241-250

276-287

277-287

Emissieklasse3

Euro 6d ISC-FCM

Euro 6d ISC-FCM

Euro 6d ISC-FCM

Euro 6d ISC-FCM

Euro 6d ISC-FCM

Euro 6d ISC-FCM

1

2

Benzinemotoren

3

2

Het beste voor de motor:
Mercedes-Benz Originele Motorolie.

1

AMG GLE 63 4MATIC+

AMG GLE 63 S 4MATIC+

 pgaven 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
O
en (EU) 2017/1153) in de laatst geldende versies. Het elektriciteitsverbruik werd bepaald op basis van VO 683/2008/EC. De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot zijn gemeten
volgens de nieuwe WLTP-testmethodiek (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) voor een voertuig in de basisuitrusting zonder opties bij standaard wielen en banden. De opgaven hebben dus geen betrekking op een
specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen. De waarden variëren al naargelang de gekozen opties. 3 Opgaven uitsluitend geldig binnen de Europese Unie. Landspecifieke afwijkingen mogelijk. Meer technische gegevens kunt u vinden op onze website www.mercedes-benz.be

Afmetingen.

1025

1074

1772
–
17971

925

1004

2995
4924

1506

1687
2157

Bij minimum- tot maximumhoogte met stalen vering.

804

759
–
7831

1545

1

767
1721
1051

345

346

1667
1947–20221

825
506

463
510

888

Alle gegevens in millimeters. De afgebeelde afmetingen zijn gemiddelde waarden. Ze gelden voor voertuigen in de standaarduitvoering en in onbelaste toestand.

1520

1482

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’.

Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze brochure benaderen

is een internationale uitgave. Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in België geldende

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 (07/20). Deze brochure

standaard- en leverbare uitvoeringen. Hiervoor verwijzen wij naar onze laatste prijslijst.

Daimler AG, dialog@daimler.com, 07-0720

www.mercedes-benz.be

