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LANÇAMENTO O NOVO MODELO SEGUE OS PADRÕES DE SEGURANÇA DA MARCA E APOSTA EM ASSISTÊNCIAS À CONDUÇÃO SEMIAUTÔNOMA

GLS 450 surge como
novo SUV da Mercedes
O potente motor de seis cilindros proporciona o conforto de condução ao veículo
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Totalmente renovado em sua
terceira geração, o GLS 450
4Matic chega ao país em versão exclusiva, equipado com
motor a gasolina de seis cilindros em linha, sistema de
tração 4Matic e sistema EQ
Boost de 48V, garantindo uma
experiência de condução ainda mais dinâmica e prazerosa.
O potente motor de seis cilindros proporciona o conforto
de condução e a potência que
se complementam às características deste modelo. Movido

a gasolina, o GLS 450 4Matic é
equipado com o sistema elétrico
de bordo de 48 volts “EQ Boost”
e gerador de partida integrado
(ISG). O gerador de partida integrado é responsável por funções
híbridas como “boosting” para
arranque, “sailing” para manutenção de velocidade de cruzeiro ou recuperação de energia,
e torna possível a economia de
combustível que antes era reservada para a tecnologia híbrida
de alta tensão.
Os 367 cv gerados pelo motor de combustão interno são
utilizados em conjunto com a
transmissão automática 9GTronic. A ampla distribuição
das marchas de um a nove permite uma redução claramente

perceptível na rotação do motor e é um fator decisivo por
trás do alto nível de eficiência
energética e conforto de condução. O novo GLS segue os
padrões de segurança da marca e também dispõe de diversos sistemas de assistência à
condução semiautônoma de última geração que dão um apoio
cooperativo aos condutores.
Moderno. O GLS 450 4Matic
chega em versão exclusiva

SEGURANÇA.

As funções semiautônomas
incluem o Assistente Ativo de
Distância Distronic com ajuste de velocidade baseado nas
condições de estrada e dos veículos ao redor, mantendo a distância do veículo a frente por
ajustes na velocidade. n

