
Sistemul de propulsie hibrid 
jonglează cu modurile de rulare 
și sursele de putere într-un mod 

absolut imperceptibil, mașina 
dând senzația că plutește.
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S 500 Plug-in Hybrid nu face absolut deloc rabat 
în materie de confort comparativ cu celelalte ver-
siuni ale gamei. În continuare, suspensiile asigu-
ră o amortizare de vis a denivelărilor, finisarea 
habitaclului rivalizează cu o operă de artă, iar 
spectaculosul sistem audio Burmester și excelen-
tele scaune cu masaj conform tehnicii cu pietre 
fierbinți îngroașă rândurile aceleiași lungi liste 
cu dotări opționale ce urmărește să îți devalizeze 
contul. Suplimentar, a apărut funcția de control 
extins a climatizării, care permite aducerea tem-
peraturii din habitaclu la valoarea ideală înainte 
de începerea unei călătorii, compresorul aerului 
condiționat fiind în acest caz electric. 

Fără să urmărească în mod absolut salvarea 
Planetei, această versiune hibridă este propusă 
ca o alternativă la motorizarea V8, performanțele 
fiind în mare similare, deși nu avem chiar 

aceeași explozie de putere. În consecință, prețul 
e pe măsură, pe etichetă fiind trecută suma de  
112.040 de euro, mai puțin cu doar 3000 decât 
în cazul lui S 500, ambele motorizări în versiune 
lungă de ampatament. Ca bonus, pe lângă imagi-
nea unui ecologist emancipat pe care ți-o confe-
ră inscripționarea Plug-in Hybrid,  oficialii mărcii 
anunță, în anumite condiții de utilizare, un consum 
de combustibil similar unui propulsor cu patru cilin-
dri în linie,  ceea ce pare plauzibil dacă mașina este 
încărcată des de la priză și folosită preponderent 
în oraș. Și dacă tot veni vorba despre încărca-
rea bateriei, trebuie menționat faptul că această 
operațiune durează între două și 4 ore, în funcție 
de sursa de curent folosită.

La final, deși confortul oferit de amortizoa-
re, inteligența sistemului de propulsie hibrid și 
habitaclul perfect finisat te fac să exclami de ui-

mire, aș vrea să închei acest articol în liniște, pen-
tru că Mercedes S 500 Plug-in Hybrid e cea mai 
silențioasă mașină cu care eu am mers până acum. 
Și, cu toate că nu vreau să mă laud, am mers cu 
destule până acum...

Text: Cristian Sterea 

Tehnologia de ultimă oră și sTilul  
clasic-burghez se compleTează perfecT.

Tempomatul inteligent ajută la 
utilizarea eficientă a resurselor. 
La identificarea unei mașini care 
circulă mai încet, șoferul este 
atenționat printr-un mic impuls 
în pedala de accelerație ➊ că, 
dacă aceasta nu este eliberată, 
va apărea necesitatea utilizării 
frânei, irosind energie. De 
asemenea, radarul anticipează 
necesitatea unei încetiniri ➋  
și activează automat frâna 
regenerativă, încărcând bateria.
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Mercedes S 500 Plug-in Hybrid

Preț (euro) 112.040

Concurenți:   Porsche Panamera S e-Hybrid

Putere maximă totală (CP) 442

0–100 km/h (s) 5.2

Viteză maximă (km/h) 250

Consum mediu ECE (l/100 km) 2,8

Emisii CO2 (g/km) 65

Propulsie Motor termic: benzină, V6, 2996 cmc, 333 CP/ 
5250–6000 rpm, 480 Nm/1600–4000 rpm.  
Motor electric: 85 kW (116 CP). Baterie: litiu-ion, 8,7 kWh. 
Cutie automată cu 7 trepte, trac țiu ne spate

Caroserie Berlină cu 5 locuri. L x l x h: 5246 x 1899 x  
1494 mm. Ampatament: 3165 mm. Volum portbagaj: 395 l.  
Masă la gol: 2215 kg

Date teHnice

Mercedes S 500 Plug-in Hybrid 
este o mașină care reușește să 
îți contureze nu doar imaginea 
unui om de succes, ci și a unuia 
responsabil, care pune preț pe 
ecologie. Totuși, în materie de 
confort sau performanțe nu s-a 
făcut absolut deloc rabat. Totul e 
ca prețul să poată fi suportat.

c oncluzie




