
 

 

Mercedes-Benz Portugal S.A., Comunicação de Automóveis 

Abrunheira – Apartado 1, 2726-901 Mem Martins • Uma empresa do Grupo Daimler 

 

 

Informação de Imprensa 

 
Novembro de 2020 
 

 

 

Contacto: 

André Silveira 
Comunicação de Automóveis - Tel.: 21 925 71 92  
 

 

Características fundamentais 

Por vezes, os números dizem mais do que mil palavras.  

O Mercedes-Maybach Classe S tem uma distância entre eixos 18 cm superior à da versão 
longa do Mercedes-Benz Classe S: 3396 mm ao invés de 3216 mm. 

A iluminação ambiente ativa integra um total de 253 LEDs. 

Os sinais de áudio desfasados da função de redução ativa de ruído alcançam o ouvido 
humano em cerca de três milissegundos para neutralizar o normal ruído da estrada 
produzido pela deslocação do veículo. 

A temperatura do opcional compartimento de refrigeração no apoio de braços traseiro é 
regulável entre +1 e +7 °C. 

Na posição de chauffeur, o encosto do banco do passageiro dianteiro com o pack 
Chauffeur pode ser inclinado em 23° para a frente, para além da posição de 90°. As 
regulações longitudinais e em altura do banco permitem criar mais espaço para as pernas 
dos passageiros do banco traseiro. 

O ângulo máximo dos encostos dos bancos Executive é de 43.5 graus. A posição máxima 
vertical de 19 graus do encosto do banco permite uma posição de trabalho relaxante no 
banco traseiro.  
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Desde o lançamento de mercado em 2015 foram vendidas mais de 60,000 unidades do 
Mercedes-Maybach Classe S Limo em todo o mundo. Nos últimos anos, só no mercado da 
China foram vendidas cerca de 600 unidades. Em 2019, a média excedeu até as 700 
unidades por mês. 

A aplicação rigorosa da opcional pintura de duas tonalidades poderá demorar até 1 
semana. 

Quando totalmente equipado, e se a função PRE-SAFE® Impulse Side e os airbags dos 
cintos de segurança estiverem incluídos, o interior Mercedes-Maybach integra um total de 
18 airbags.  
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