
Karakteristiske trekk ved 200-400 serien.





Driwerk

Da Karl Benz bygde sin første motor for over hundre år siden, utviklet den 0,6 Hk med et slagvolum på
over 3 liter. Tlve år senere, i 1911, satte "Blitzen-Benz" med 228 km/t en fartsrekord som det skulle ta
adskillige år å slå. Noe av det vi har lært siden da, presenterer vi her i dette kapittelet og selvsagt også
i bilene i 200-400 serien.

Fireventilteknikk

Fireventilteknikken innebærer

at hver sylinder i motoren er ut-

styrt med fire ventiler istedenfor

to som er vanlig i de fleste biler:

to innsugningsventiler for driv-

stoff-luft-blandingen og to eksos-

ventiler. Fordelene med denne

teknikken er høye ytelser i det

Øvre turtallsområdet, hvilket tid-

Varmefilmluftmengdemåleren sørger

for optimal blanding
av drivstoff og luft
under alle
dnftsforhold.

ligere bare var mulig på bekost-

ning av dreiemomentet ved lave

turtall. Derfor er de nye bensin-

motorene fra 220 E og oppover

uts l  y r t  med en sl  i l lbar in nsug-

ningskamaksel som automatisk

regulerer ventilstyringstidene

optimalt i forhold til belastning

og turtall. Dermed har motorene

alle de tradisjonelle fordelene

med fireventilteknikken og enda

mer: høyt dreiemoment også ved

lave og middels høye turtall,

samt renere avgasser.

Fire-sylindret rekkemotor

Mercedes 200 E og Mercedes

220 E er utstyrt med fire-sylin-

Motoren i 220 E med fireventilteknikk:
Høyere ytelser med enda renere
avgasser og bedre drivstoffutnyttelse.

Innsugtngsrør med resonansvirkning
bidrar til høyt drelemoment også ved
Iave tuftall.

dret rekkemotor. Begge med

fireventilteknikk, fullelektronisk

innsprØytnings- og tenningssy-

stem integrert i dn styringenhet.

Tverrstrømstopplokk og to over-

liggende kamaksler. Den auto-

matisk styrte, variable innstil-

lingen av innsugningskamakselen

i Mercedes 220 E muliggjør

ulike ventilstyringstider av-

hengig av turtall og belastning.

Det betyr blant annet høyt dreie-

moment allerede ved lave tur-

tall. Rolig gange og optimal

kjørekomfort er typiske kjenne-

tegn. Tredje generasjon treveis-

katalysator sørger for stabil og

effektiv rensing av avgassene,

tunksjonssikkert i lang tid frem-

over.

Seks-sylindret rekkemotor

Mercedes 280 E og Mercedes

320 E er utstyrt med seks-sylin-

drede rekkemotorer med fireven-

tilteknikk og to overliggende

kamaksler. Den automatisk still-

bare innsugningskamakselen

samt et innsugningsrør med re

sonnansvirkning sørger for et

høyt dreiemoment allerede ved

lave turtall. Tredje generasjon

tre-veis katalysator sørger for

renere avgasser og en ytterligere

reduksjon av de skadelige stof-

fene oppnås ved sekundærluft-

innblåsning. Karakteristisk for

de seks-sylindrede motorene er

ekstremt rolig gange, et kraftfullt

dreiemoment allerede ved lave

turtall, samt høye motorytelser.

Årsaken til dette gunstige forhol-

det mellom kraftutfoldelse og for-

bruk, er det perfekte samspillet

mellom de fullelektroniske sty-

ringselementene i motoren.

Åtte-sylindret V-motor

Også den åtte-sylindrede moto-

ren i Mercedes 400 E er utstyrt

med fireventilteknikk, to over-

liggende kamaksler pr. topplokk

og hele den moderne motortek-

nologien som også sikrer de

mindre modellene en fremra-

gende drilverkskultur. I tillegg

byr den på V8-motorens mange

fordeler, for eksempel ekstremt

myk gange og en kraftreserve

som virkelig monner. Mercedes

400 E er dessuten utstyrt med
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En re ndy rket krajtkj e mp e :
V9-motoren i 400 E.

en såkalt CAN-databuss: Gjen-
nom denne databussen er de
elektroniske styringsmekanis-
mene som er tilknyttet motor og
driwerksfunksjoner, koblet i
nett som muliggjør kontinuerlig
kommunikasjon mellom dem.

Enremsdrift av aggregatene
Hjelpeaggregatene på samtlige
motorer drives med en enkelt
kilerem. En automatisk stram-
meinnretning sørger for at rem-
men al l r id har jevn spenning.
Fordelene med enremsdriften er
at den garanterer pålitelig og
vedlikeholdsfri drift, lengre leve_
tid og en kompakt form.

Hydraulisk ventil justering
Et hydraulikksystem fylt med
motorolje i ventilløfterne sørger
for automatisk og permanent
utligning av ventilklaringen og
dermed også for en dempet
motorlyd og mindre slitasje. En
vesentlig fordel med de hydrau-
liske ventilløfterne, er at ventil-
klaringen btir optimalt innstilt
under alle driftsforhold.

Oljefilter rz oljeutsuging

I alle personbilmodellene fra

Mercedes er oljefilteret montert

stående og ikke hengende under

bilen som i de fleste biler. Der_

med er filteret lett tilgjengelig

fra oversiden gjennom motor-

rommet. Rensingen ivaretas av
en kombi,innsats som sitter i fil_

terhuset. I hovedstrømsdelen er
den laget av papir, i sidestrøms-

området av bomull. Det er bare

etter flottørprinsippet. Før olje-

nivået synker under minimums-

nivået, lyser en varsellampe i

instrumentfeltet i dashbordet.

Når denne lampen lyser, må

oljenivået kontrolleres og olje

etterfylles om nødvendig.

Vifte

Ved hjelp av en visko-kopling

kobles viften iørst inn når kjøle-

væsken har nådd en bestemt

maksimumstemperatur og går

bare til temperaturen har sunket

ned til en definert verdi. Det

sparer drivstoff, for en en vifte

som ikke er i  dr i f t  hele t iden,

krever heller ingen motorkraft.

For det andre bortfaller den ved_

varende blåselyden. Visko_kop_

lingen er dessuten fullstendig

vedlikeholdsfri.
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Gjennom denne
innsprøytningsdy
sen oppnås en
finforstøvning av
drivstoffet.

filterinnsatsen som må skiftes
ut. Og det går meget lett. Likele_
des er samtlige motorer konstru-
ert slik at spilloljen suges ut
gjennom røret til peilepinnen: et
oljeskift som ikke bare går fort
og greit, men som også betyr
mindre søl og lavere kostnader.

Oljenivåvarsler

En dynamisk giver som er
installert i oljebrønnen varsler
når motoroljen er sunket ned til
et nivå som er skadelig for moto-
ren. Denne giveren arbeider

DeI nye tenningsanlegger har ingen
bevegelige deler.

Dieselmotorene

Folk som kjører mye, kjører
gjerne diesel. For disse bilene

har lang levetid og er .ekstremt
servicevennlige. Dieselmodel-

lene fra Mercedes-Benz utmer_

ker seg dessuten ved lavt for-

bruk, og takket være helkapslet

dr iwerk,  kan de knapt kan ski l -

les fra bensinbilene på lyden.

Takket være en ytterligere for-
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Drilrrerk

Lungen i enhver turbomotor.
turboladeren.

bedret forbrenningsprosess, har

det lykkes oss å redusere det

allerede lave partikkelutslippet i

eksosen ytterligere. Alle nye

dieselmotorer fra Mercedes-Benz

har dessuten elektronisk regu-

lert tomgangsturtall.

De 4-, 5- og 6-sylindrede

dieselmotorene

Med avgasstilbakeføring og

oksydasjons-katalysator regnes

dieselmodellene fra Mercedes-

Benz som særdeles miljøvenn-

lige. Disse dieselmotorene er

kjent for sin fremragende total-

økonomi og utmerker seg ved

rolig gange, kjøreglede, komfort

og spontanitet, samt en unik ser-

vicevennlighet på høyde med en

bensinbil.

Turbodieselen

Når det gjelder kjøredynamikk

og elastisitet, kan de fem- og

seks-sylindrede motorene med

avgass-turbolader uten videre

måle seg med en bensinmotor.

Begge motorene yter sitt maksi-

male dreiemoment allerede ved

2400 o./min. En innebygd lade-

trykkventil i turboladeren hol-

der ladetrykket konstant aller-

ede fra 2000 o./min.

Drivstoff-formvarming

Tett drivstoffilter når det er kaldt

er for lengst en saga blott i disel-

modellene fra Mercedes-Benz.

0m vinteren når utetemperaturen

synker under en bestemt verdi,

blir drivstoffet ledet gjennom en

varmeveksler som sørger for opp-

varming før det når fram til driv-

stoff-fllteret. Dermed blir tempe-

raturen på dieseloljen aldri så lav

at den klumper seg, og problemet

med tett drivstoffilter er løst.

Hydraulisk dempet

motoropphengning

Vi v i l  at  du og dine passasjerer

skal ha det spesielt godt og kom-

fortabelt i din Mercedes. Den

hydraulisk dempede motoropp-

hengingen sørger for at uøn-

skede svingninger ikke over-

føres til bilen. Man kan nesten

si at motoren er "lagret i olje".

På den måten oppnås en vesent-

lig forbedret kjørekomfort. Der-

med blir det selvsagt enda beha-

geligere åkjøre en Mercedes.

4-trinns automatgirkasse

Følgende Mercedes-modeller i

200-400 serien har automatgir

som standardutstyr: 220 E, 280

E, 320 E, 4OO E, 3OO E 4MATIC,

250 D,300 D Turbo og 300 D

Turbo 4MATIC. På øvrige model-

ler kan automatgir leveres som

ekstrautstyr. Alle biler med ben-

Dieselmotoren
en umester" i totaløkonomi.

sinmotor og automatgir har pro-

gramvelger med to k jørepro-

grammer som velges med en

sklvebryter i midtkonsollen. S

står for standard og E for Eco-

nomy. I posisjon S skifter auto-

matikken normalt, i posisjon E

Her transpofteres den optimale
drtv stoffmengden til innsp røytnings-
dysene.

foretas girskiftene ved lavere

turtall. Det gir enda roligere og

behageligere gange, dempet lyd-

nivå, bedre drivstofføkonomi og

renere eksos, samt bedre kjøre-

egenskaper på glatt fØre.

5-tr inns automatgir

Som første tyske bilprodusent

tilbyr Mercedes-Benz S-trinns

automatgir. Dette tilbys som til-

leggsutstyr i Mercedes 280 E og

Mercedes 320 E. Girutveks-

lingen er lagt slik at bilens topp-

hastighet nås i 5. gir. Dette har

I hurtigstartanlegget må det
brukes sp esielle g Iø dep lugger.
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positiv innvirkning på kjøre-

komforten, for eksempel med

lavere lydnivå, men S-trinns

automatgiret  innebærer også

andre fordeler, som bedre driv-

stofføkonomi ved jevn kjøring.

S-trinns mekanisk girkasse

De få modellene i 200-400

serien som ikke har automatgir

som standard, er utstyrt med

mekanisk girkasse. I likhet med

automatgiret er girutvekslingen

også her valgt stik at topphastig-

heten blir nådd i 5. gir. Den fint

avstemle 5-tr inns girkassen

utmerker seg spesielt ved lettbe

tjent girspak med kort avstand

mellom girtrinnene.

Clutch / Todelt svinghjul

For å forhindre at molorens tor-

sjonssvingninger overføres til

SIik ser hjemen I en automatgirkasse
ut: girsgringshuset

giret, har vi utstyrt motorene

med mekanisk girkasse med et

todelt svinghjul(ikke 200 E og

200 D). Clutchen betjenes

hydraulisk og et servo-hydrau-

lisk, vedlikeholdsfritt system

sørger for optimal pedalklaring

til enhver tid og minimal slita-

sje.

4 trinns auromatgir utmerker seg
ved spesielt myke Sirsk:ft.

Lettbetjent girspak og korte
avstander er karakteristisk for den
me kanis ke 5 -trinns girkas s en.

A u to motgi r-velgeren gi r deg va lgeL
mellom økonomi. og standardkj øring.
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Vårt miljøkonsept

A verne om naturen på vår jord er et grunnleggende prinsipp hos Mercedes-Benz. Derfor vurderer våre
ingeniører alltid våre utviklingsprosjekter og forbedringer ikke bare med tanke på økonomi, men også
på grunnlag av økologiske synspunkter. Dette gjelder ikke bare for produksjon og utstyr, men begyn-
ner allerede ved teenebrettet.

Katalysator

Som første tyske bilprodusent

innførte Mercedes-Benz allerede

i 1986 den moderne treveis

Tredj e generasjon tre-veis katalysator.

katalysatoren som standardut-

styr i alle personbiler med ben-

sinmotor. Dette innebar en

reduksjon av de skadelige stof-

Og som standardutsgr i dieselmotorene:
O ksy dasj o ns kataly sato r.

fene i eksosen med over 90 % i

forhold til biler uten katalysator.

I dag går ikke engang våre DTM

løpsbiler uten katalysator.

Naturligvis arbeider vi videre

med å forbedre katalysatortek-

nologien ytterligere. Men et ele-

ment som betyr så mye for mil-

iøet, må ikke bli en belastning

for naturen når det er utbrukt.

Derfor tar vi gamle katalysatorer

i retur og betaler en pant for

restverdien.

Oksydasjonskatalysator og

avgasstilbakeføring.

Oksydasjonskatalysatoren leve

res som standardutstyr i alle

dieselmodeller. Den reduserer

karbonmonoksyd og hydrokar-

boninnholdet i eksosen, samti-

dig som partikkelutslippet

reduseres betraktelig. Avgass-

tilbakeføring minsker utslippet

av skadelige stoffer i avgassene

ytterligere. Her blir en del av

avgassene skilt ut og ført tilbake

gjennom innsugningsrøret til

motoren. Fordi surstoffandelen

blir mindre, synker temperatu-

ren under forbrenningen og der-

med også Nox-utslippet i avgas-

sene.

Materialgjenvinning

Vi satser store beløp på forsk-

ning for å finne frem til nye

gjenvinningsmetoder, unngå

avfall og utnytte ressursene på

jorden bedre - og vi ser resulta-

ter. Vi kan rett og slett ikke

lenger tillate oss å kaste noe

som kan brukes om igjen. Derfor

sørger vi for at avfall fra produk-

sjonen blir tilbakeført til materi-

alkretsløpet. Over alt hvor det er

mulig bruker vi recyclingmateri-

aler i våre komponenter. Vi

lager blant annet hanskerom av

resirkulert papir og deler av

gulvmattene av resirkulert

kunststoff. At økologi også kan

være lønnsomt, er katalysator-

resirkulering et bevis på. Her

gjenvinnes verdifulle råstoffer

som platina og rhodium.



Ved bruk av miLjøvennlig, vannbaserte
Iakk reduseres bruken av skadelige
Iøsemidler til et minimum.

Lydisolering

For å redusere støyforurens-

ningen, har vi isolert motor og

driwerk i dieselmodellene ved

en egen innkapsling. Vi har sim-

pelthen pakket inn hele driv-

verksenheten og tettet ekstra

med gummiprofiler langs motor-

panser og lyktenheter. Derfor er

det i dag nesten ikke mulig å

høre forskjell på våre diesel- og

bensinbiler.

Lakkering

Også i lakkeringsprosessen ten-

ker vi miljø, ikke minst ved

bruk av vannbasert lakk i stadig

større utstrekning. I disse lakk-

typene er de organiske løsemid-

lene i stor grad erstattet med

vann. Vårt mål er å omstille all

lakkering til vannbasert lakk i

løpet av få år.

Batteri

For å spare på ressursene, har vi

sladig lorbedret batteriene i

bilene våre. Resultatet er en

økning i energitettheten i våre

batterier på 17 %, samtidig som

levetiden er forlenget med B0 %.

For å redusere blybelastningen,

blir gamle, innleverte Mercedes-

Benz batterier tatt hånd om i et

lukket kretslØp som muliggjør

total gjenvinning. Men det er

ikke bare miljøgevinsten som

lokker. Her er det også penger å

Ved bruk av miljøvennlig, vann-
basefte lakk reduseres bruken uv
skadelige løsemidler ril et mini-
mum.

spare. For batteriene som sitter i

en Mercedes-Benz er absolutt

vedlikeholdsfrie.

Korrosj onsbeskyttelse

Jo lengre levetid en bil har,

desto bedre utnyttes råstoffene

den er bygget av. Derfor satser

vi sterkt på rustbeskyttelse.

Elektrolyttisk forsinket stål bru-

kes i alle deler av karosseriet,

hvor det er den minste fare for

rustdannelse. For å forhindre

rustangrep fra innsiden, har vi

forbedret  hul  romkonserver ingen

ytterligefe. Ekstra innerskjer-

mer av kunststoff beskytter kor-

rosjonsbehandlede flater mot

stensprut. Dessuten har selve
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lakken på en Mercedes-Benz en

sterkt rustbeskyttende funksjon.

Den er bygd opp av flere lag

lakk som både gir effektiv lang-

tidsbeskyttelse av karosseriet og

en fremragende overflatekvali-

tet.

Bremsebelegg

Mercedes-Benz utstyrer konse-

kvent al le sine bi ler med asbest

frie bremsebelegg på alle hjul,

og personbilene i  200-400 serien

er ikke noe unntak. Selvsagt er

også clutchbelegget, Iameilene i

vårt automatgir, samt alle pak-

ni  nger absolut t  asbesr i r ie.

Det aktive kullfilteret lagrer
bensindampene og sender dem
t ilbake tl I dri vstoffsys te m et igj e n
når motoren går.



Komfort

Personbilene 200-400 er utstyrt med et generØst og rommelig interiør som gir behagelig plass til fem
personer, også på lange strekninger. Men komfort er mer enn det å ha god plass. Det er fremfor alt hen-
siktsmessige detaljer som avlaster føreren og gjør reisen behagelig for passasjerene.

Seter

Baksetene og forsetene er erSo

nomisk utformet og gir solid

støtte til kroppen, nettopp der

hlor det t rengs mest:  i  lår  og

hofter, mens skuldrene har god

bevegelsesfrihet. Førersetet kan

reguleres i høyden og hellingen

på seteputen kan stilles inn. Den

faste overflatepolstringen i alle

seter gir kroppen god avlastning

og motvirker tretthet, slik at

både fører og passasjerer kan

nyte turen, også på lange strek-

ninger.

Elektr isk seteregu leri  ng

Den elektr iske setereguler ingen

som vi leverer som tilleggsut-

styr, betjenes med en bryter i

dørkledningen. Med denne kan

du stille inn setehøyden, hel-

lingen på setepute og rygglener,

forsetenes avstand til dashbor

det, samt hodestøttene. Slik kan

du raskt og bekvemt finne din

Varme og ventilasjon

Det elektronisk regulerte varme

systemet sørger for trekkfri

varme- og frisklufttilførsel. En

firetrinns vifte fordeler luften til

frontruten, sidevinduene og

gulvsonen. Luftstrømmen fra de

to trinnløst regulerbare friskluft-

dysene midt på dashbordet kan

stilles inn i alle retninger. Tem-

peraturen kan stilles inn indivi

duelt for venstre og høyre side

av kupden.

Tem perot uren k o n regu le res
individuelt for fører og
sidepassasjer.

Motor- og kupdvarmer

Motor- og kupdvarmer kan leve-

res som tilleggsutstyr. To innko-

blingstider kan programmeres

på koblingsuret (tidsbryteren).

Selv om vinteren kan du sette

deg inn i en god og varm Merce-

des med isfrie ruter. Oppvarmet

kjølevæske skåner motoren:

ingen kaldstart, mindre slitasje.

Dette lille setet er en spesiar
innretning som kan brukes til å

flytte det store setet.

ideelle sitteposlsjon - med

enkle tastetrykk.
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Komfort

Kup6lys

Kup6lyset har forsinkelsesbry-

ter, slik at du ikke skal måtte

lete imørket et ler  lennings-

låsen.

Servostyring

Den progressivt virkende servo-

styringen fungerer når motoren

går. Den letter arbeidet betrakte-

lig ved parkering og manØvre-

ring. En hydraulisk styringsstØt-

demper reduserer overføringen

av vibrasjoner og støt til rattet.

Sentrallås

AIle utvendige låser, også på

tanklokket, kan låses raskt og

sikkert med sentrallåsen. Det er

det samme hvilken lås du vel-

ger, i en av dørene i kupden

eller på bagasjelokket. Nøkkelen

dreies ganske enkelt rundt. Der-

med stenges el ler åpnes

alle bilens Iåser. På biler

med elektrisk betjente sidevin-

duer og elektrisk skyve/hevetak

er komfortlå-

sen en slnnrik

detalj. Ved å

holde nøkke-

len i  låseposi

Med den inlrarøde fiernlåse-
kontrollen kan du lukke og
åpne din Mercedes pr.
tdstetrykk.

sjon i noen sekunder, stenges

åpne sidevinduer og det elek-

triske sklve/hevetaket automa-

tisk.

Tempomat (cruise control)

Med dette tilleggsutstyret får

høyrefoten god avlastning på

lengre strekninger med jevn

hastighet. I slike situasjoner kan

du nemlig trygt overlate fartsre-

guleringen til tempomaten. Med

en hendel på rattet velger du

ønsket hastighet over 40 kmlh.

Tempomaten holder denne far-

ten konstant innt i l  du gir  gass

eiler bremser ned eller ganske

enkelt kopler den ut.

Nivåregulering

For å sikre at bilen har stabilt

nivå, uavhengig av belastning,

beregnes den øyeblikkelige

belastningen på bakakselen og

bilens hekkpartl heves eller sen-

Varmeelement
for vindus
spylervæske.

kes tilsvarende ved hjelp av den

hydraul iske nivåreguler ingen.

Fjæringskomfort og kjøreegen-

skaper forblir uforandret. Nivå-

reguler ing lereres som t i l leggs-

utstyr i modellene 200-320. På

Mercedes-Benz 400 E er nivåre-

gulering standardutstyr.

Elektrisk betjente vinduer

Et trykk på knappen - og du kan

stenge eller åpne sidevinduene i

din Mercedes. Vinduene senkes

automat isk hel t  ned ved et  for-

lenget trykk på bryteren. Dette

er bare en av de mange sinnrike

detaljene som avlaster føreren

og bidrar ti1 den velkjente Mer-

cedes-komforten. Elektrisk

betjente vinduer foran er stan-

dardutstyr på 280 E og 320 E.

400 E har dette utstyret både

foran og bak. Til øvrige modeller

er elekirisk betjente vinduer til-

leggsutstyr.
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Sportslige utstyrsdetaljer

Ønsker du en sportslig utstyrt Mercedes har du flere muligheter å velge mellom. For tuning og styling
bør være noe mer enn vellykkede optiske effekter. Både et spesielt sportchassis, sportsseter eller full
"sportline"-pakke leverer vi derfor direkte fra fabrikken. God tuning krever inngående kunnskap om
bilen. Og det er vel neppe noen som kjenner en Mercedes bedre enn våre egne ingeniører.

Sportsseter

En sportslig bil bør også ha seter

som passer til en sportslig kjø-

restil. Derfor tilbyr vi direkte fra

fabrikken skålformede sportsse-

ter for fører og sidepassasjer og

sportslig utformede enkeltseter

for passasjerene i baksetet.

Disse setene er utviklet nettopp

med tanke på sportslig kjøring.

Setenes utforming gir fremra-

Læftrukket
girspak i
Sportline design.

gende sidestøtte også ved forsert

kjøring og gir samtidig f'ører og

passasjerer tilstrekkelig beve-

gelsesfrihet. Setetrekkene i

sportslige karo-design, er av høy

kvalitet. Og skal det være enda

mer eksklusir,t, tilbyr vi selvsagt

også seter i elegant nappa.

Ratt

Sportsrat te l  er  ca.  l0 mm min-

dre enn det vanlige Mercedes-

rattet. Naturligvis er det allike-

vel plass til den store standard
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airbag som er integrert i rattet

og som sammen med airbag for

forsetepassasjeren er standard-

utstyr i alle de mest aktuelle

model lene i  denne ser ien.  Og for

at du alltid skal ha full kontroll

over bilen, er rattet og girspaken

trukket med håndsydd sort

nappa.

Med sportchassis fra Mercedes
Benz ligger bilen godt på veien
også ved forseft kjøring.

Sportschassis

En bil får ingen sportslig karak-

ter bare ved å senke karosseriet.

Det kan snarere føre til at bilen

får uønskede kjøreegenskaper

som kan være vonde å mestre.

Hvis du bestiller en Mercedes

med sportchassis, senker vi ikke

bare karosseriet med ca. 20 mm.

Vi foretar en helt ny avstemning

av hele bilen. Et lavere tyngde-

punkt og en ca. 20 % strammere

fjærings- og demperkarakteris-

tikk sørger her ikke bare for en

klar reduksjon av oppdriften,

men fremfor alt for at bilen lig

ger sikkert og stabilt på veien,

spesielt under ekstreme kjøre-

forhold.

Hjul

Mercedes-Benz personbiler i

200-400 serien i  sportsversjon

ruller på lettmetallfelger i dyna-

misk B-hulls design. Denne ver-

sjonen leveres med ekstra brede

dekk som standardutstyr. Med

en dekkdimensjon på 205/60-15

er du sikret solid veigrep, høy

kurvestabilitet og perfekt ratt-

presisjon også ved sportslig kjø-

ring. De omtalte komponentene

får du også som komplett "Sport-

line" spesialutstyr.

Et lite utvalg av de forskjellige
felgene som tiLbys til 200-400-
modellene.
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