
Sikkerhet

For din sikkerhet har ingeniørene hos Mercedes-Benz alltid satset litt ekstra. De har funnet opp crash-
testen og også retningsvisende sikkerhetselementer som støtelastiske soner og sikkerhetskupden. Hele
erfaringsspekteret er naturligvis bygget inn i 200-400 serien. For det er vårt mål at du - i verste fall -

skal være så godt beskyttet som overhodet mulig.

Kupden

Under utviklingen av kup6en

har vi sørget for at det ikke fin-

nes skarpe kanter eller farlige

hjørner i interiøret som kan

skade passasjerene. Også i små

detaljer som trepanelet, har vi

tenkt på deg og dine passasje-

rers sikkerhet. Dersom ulykken

skulle være ute, splittes ikke

dette spesielle treet opp i skarpe

biter. Med dette og lignende til-

tak har vi greid å redusere ska-

derisikoen betraktelig allerede

under utviklingen av kup6en.

Sikkerhetskup6en

Kupden er som en "celle" der

passasjerene kan overleve ved

en ulykke. Derfor er det naturlig

at den vies spesiell oppmerk-

somhet. For å sikre størst mulig

formstabilitet, er det utviklet et

komplekst system av forsterk-

ninger og holdfaste forbindelser

som også holder stand ved eks-

treme ulykkesbelastninger.

Denne sikkerhetskup6en redu-

serer ikke bare skaderisikoen

ved frontsammenstØt og velteu-

lykker. Den beskytter også pas-

sasjerene ved sidekollisjoner og

asymmetriske frontsammenstøt.

Alle utstående deler gir etter ved
belastning, også stj ernen.

Deformerbar rattstamme

Deformerbar rattstamme er stan-

dardutstyr i enhver Mercedes.

Den nedre delen av stammen er

laget som et belgrør som defor-

meres i et sammenstøt uten at

rattets stilling forandres nevne-

verdig. Styresnekken er plassert

i god avstand bak forakselen. Alt

dette bidrar til å forhindre at

raltstammen forskyver seg i  en

ulykke.

Multistag bakaksel

Multistag-bakakselen sikrer

nøytrale kjøreegenskaper uten

noen form for "egenstyring".

Hvert av bakhjulene holdes på

plass av fem stag som er elastisk

opphengt. Dette sikrer at hju-

lene alltld har riktig vinkel i for-

hold til veien også ved sterk

nedfjæring, slik at en størst

mulig dekkflate har kontakt med

veibanen.

Støtelastiske soner

I et sammenstøt må bilens beve-

gelsesenergi på et øyeblikk

kunne omdannes til deforma-

sjonsenergi, slik at belastningen

på passasjerene i bilen blir

minst mulig. Derfor er bilens

front- og hekkparti utført i støte-

lastiske materialer med defi-

nerte deformasjonsegenskaper.

Ved asymmetriske frontkollisjo-

ner, den hyppigste formen for

sammenstØt, må en liten del av

fronten absorbere bevegelsese-

nergien, og kreftene som opp-

står virker bare på den ene

siden av kupden. Hos Mercedes-

Benz har vi tatt hensyn til denne

kollisjonsformen allerede ved

konstruksjonen av frontparti og

kupd. Disse sikkerhetskarosser i -

ene er et resultat av våre asym-

metriske frontkollisl'onstester.

Forøvrig var Mercedes-Benz den

første bilprodusenten i verden

som integrerte disse omfattende

sikkerhetstestene i sitt stan-

dardprogram.

O p timal b es l<yttelse av
passasjerene begynner
allerede med selve
råkarosseriet.
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Sikkerhet

Bremseskivene. Optimal lufttilførsel gir
kjøling og høy stabilitet.

Bremser

Hydrauliske tokrets servo-skive-

bremser sørger for sikker ned-

bremsing. Optimal tilførsel av

kjøleluft til bremseskivene sik-

rer høy bremsestabilitet. Faren

for bremsesvikt på grunn av

overoppheting ved forsering av

lange, bratte fjellpass reduseres

dermed til et minimum. Varsel-

lys for bremsebeleggslitasje på

forhjulene gir ekstra sikkerhet:

En lampe i instrumentfeltet i

dashbordet lyser når en bestemt

slitasjeverdi er nådd eller brem-

sevæskenivået er for lavt.

ABS

ABS blokkeringsfrie bremser

som er standard sikkerhetsut-

styr i alle modeller, sørger for at

du har kontroll over bilen også

ved full nedbremsing. For uan-

sett hvor konsentrert du kjører,

kan det plutselig dukke opp en

situasjon som krever full ned-

bremsing. For å avlaste føreren i

en slik farlig situasjon, kommer

elektronikken til hjelp: på for-

hjulene og på bakakselen sitter

det følere som kontinuerlig

informerer en sentral  styr ings-

enhet om hjulenes turtall. Når et

kritisk punkt nås, blir bremsene

løst i noen brøkdeler av et

sekund, slik at blokkering for-

hindres.

ASR

Antispinnreguleringen ASR

doserer drivkraften helautoma-

tisk og forhindrer at drivhjulene

spinner eller skjærer ut ved for

stort gasspådrag. Ulik andre sys-

temer, trer ASR i funksjon der

hvor problemet begynner: nem-

lig i selve hjulet. Når ett av hju

lene er i ferd med å miste vei-

grepet, drossles motoreffekten

øyeblikkelig, samtidig som det

aktuelle hjulet bremses lynraskt

ned til det igjen har kontakt

med veibanen. Dermed er det

lettere å mestre bilen i ekstreme

situasjoner. ASR tilbys som til-

leggsutstyr i de sekssylindrede

og åttesylindrede bensinmodel-

lene med automatgir.

ASD

Den automatiske sperredifferen-

sialen ASD som i Norge er stan-

dardutstyr på 220 E, 280 E og

320 E og som leveres som til-

leggsutstyr på øvrige modeller,

forbedrer igangkjøring og frem-

drift på glatt veibane. Sperren

løses automatisk ved nedbrem-

sing og forstyrrer derfor ikke

AB S - sty rin gs e n h e ten fo r h in d r e r
blokkering av hjulene.

ABS-funksjonen. Fordelen med

dette systemet er nettopp at det

kobler seg inn og ut helt auto-

matisk og alltid i riktig øyeblikk.

En varsellampe i speedometeret

informerer føreren om at ASD er

aktivert.

Belteforstrammere

For å gjøre sikkerhetsselene

enda sikrere, trekker beltefor-

strammerne førerens og sidepas-

sasjerens sikkerhetsseler enda

tettere inntil kroppen, slik at

faren for å bli kastet fremover

blir ytterligere redusert. Belte-

forstrammere er standardutstyr.

Høydegulering av sikkerhets-

selene

Selv den beste sikkerhetssele er

ingenting verd hvis den ikke sit-

ter riktig. Derfor kan øvre feste-

punkt på sikkerhetsselen regu-

Ieres, slik at selen passer til

kroppshøyden. Men denne høy-

dereguleringen bidrar ikke bare

til økt sikkerhet, men også til

større komfort. Baksetepassasje-

rene på høyre og venstre side

har automat isk t i lpasning av

beltehøyden.
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Sikkerhet

Airbag på begge sider foran

Airbag både på fører- og passa-

sjersiden er standardutstyr i

Norge i de mest solgte model-

lene i 200-400 serien, det vil si i

220 E, 280 E, 320 E, 250 D og

400 E, og det er et verdifullt sup-

plement til sikkerhetssele med

belteforstramming og reduserer

skaderisikoen ytterligere i alvor-

lige frontkollisjoner. Ved kraf-

tige sammenstøt i fronten utlø-

ses Airbag i løpet av brøkdeler

av et sekund og forhindrer at

hodet og overkroppen til den

fastspente føreren og passasje-

ren støter mot henholdsvis rattet

og dashbordet.

NB! Mercedes-Benz benytter bare

store, såkalte "full size" Airbag et-

ter US-normer.

Støtfangere

For at ikke selv den minste berø-

En viktig sikkerhetsdetalj :
Et dørhåndtak som man
kan dra hardt i når døren
er fastklemt.

ring skal gi skader på karosse-

riet, er alle Mercedes personbi-

Ier utstyrt med store støtfangere

foran og bak med integrerte støt-

elementer av elastisk polyure-

tan. Disse beskytter effektivt

mot karosseriskader ved mindre

sammenstØt med stillestående

objekt ved lave hastigheter inn-

til 3,5 km,/t.

Sikkerhetslåser med kiletapp

Ved sammenstøt må dørene i en

bil aldri sprette opp av seg selv

eller blokkere på grunn av defor-

masjon av karosseriet, da dette

øker faren for passasjerene i

bilen. På den annen side må

dørene være lette å åpne, slik at

det er mulig å komme seg fort ut

av bilen eller komme skadede til

unnsetning ved uhell. Spesiallå-

sene med kiletapp oppfyller alle

disse kravene til sikkerhet.

Pedalene

For å redusere faren for benska-

der til et minimum, er pedalene

montert på et deformerbart

bæreelement som sikrer at peda-

lene ikke blir skjøvet inn i gulv-

sonen, men bort fra føreren og

ut i fronten ved en frontkolli-

sjon.

4MATIC

Denne automatiske firehjulsdrif-

ten er konstruert slik at den

Stkkerhetslåser
som tåler høy
belastning, men
som er lette å åpne
ved uhell.

bare kobler seg inn når du

trenger den. Når komfort og sik-

kerhet tilsier det, kobler

4MATIC-systemet firehjulsdrif-

ten ganske enkelt ut igjen - helt

automatisk.

Usynlig til daglig, men denviser seg i løpet av 0,03 sekunder dersom det er brukfor den.
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Stoffer og lakk
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Stoffer og lakk
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Eksteriørfarger

Standardfarger

Du har seks forskjellige stan-

dardfarger å velge mellom - fra

arktisk hvit til svart.

arktisk hvit

rosenffe

nautisk blå

Trykkteknisk betingede fargeawik kan forekomme.

Lys elfenben

Metalic-farger

Etter ønske kan alle Mercedes-

Benz personbiler leveres med

metallic{akk. Fjorten metallic-

farger står til disposisjon. I

Norge er metalliclakk standard-

utstyr i modellene 220 E, 280 E

og 320 E.

svaft

anstrasittgrå blåsvaft



Eksteriørfarger

briLjant søLv perleblå perlemorgrå

krystallgrønn almandinrød
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Interiørfarger

Stoff

svart

Velour

antrasttt

MB-Tex

svart

Karo-stoff

daddel

daddel

daddel

krembeige

Trykkteknisk betingedefareeawik kan forekomme.

krembeige

krembeige

krembeige

Skinn

daddel
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Interiørfarger

MB-TexKaro Sportline

Skinn-Sportline

pinjegrønn

ptnJegrønn

- - - :
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