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קלאסית ובאותה העת גם דינמית יותר מאי-פעם, מונית מרצדס 
C-Class זכתה לשדרוג עיצובי שהופך אותה ליוקרתית ולמרשימה 

אפילו יותר מבעבר. עיצוב החרטום ב-C-Class שונה עם פגושים 
ויחידות תאורה חדשות, קווים זורמים ושלל פרטי עיצוב שמוסיפים 

למראה היוקרתי. יחידות התאורה הקדמיות כוללות עתה תאורת 
 C-Class והמפרט הסטנדרטי של מונית מרצדס ,LED יום בטכנולוגיית

מבליט את העיצוב החדש עם גריל קדמי, שני מדפים וחישוקי 
סגסוגת קלה בקוטר ''16. 

תא הנוסעים וסביבת הנהג שודרגו עם מגוון חומרי דיפון חדשים 
ואיכותיים. התנעה ללא מפתח מגיעה עתה כסטנדרט, וכך גם לוח 

המחוונים עם שני שעונים גדולים וצג דיגיטלי בקוטר ''5.5 ביניהם, 
וצג המולטימדיה המרכזי בקוטר ''7. הגימור הפנימי במונית 

מרצדס C-Class הוא ברמה גבוהה במיוחד וכולל בין השאר חיפוי 
Black Piano גימור ,ARTICO עור להגה, ריפודי 

)Ash Wood בגרסת Premium( בקונסולה המרכזית ובדלתות וגימור 
תקרה איכותי. 

מרחב נדיב יחד עם גימור יוקרתי ושפע של אבזור, יוצרים יחד תא 
נוסעים שכל נסיעה בו היא חווייה של נוחות סלונית מפנקת עבור 
הנוסעים, וסביבת נהג ארגונומית שניתן לנהוג בה שעות ארוכות 

ללא מאמץ. 

עיצוב
The best or nothing

C-Class 

Never Stop Improving
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C 200 d ExecutiveC 220 d Premium
חוץ

●●גריל קדמי שני מדפים בגוון אפור מט עם סמל במרכז

R89 - 16" חישוק סגסוגת קלה 10 צלעות בקוטר●●

LED הלוגן עם חיישני תאורה ותאורת יום H7 תאורת●-
 LED High Performance תאורת-●

●●מראות צד חשמליות ומתקפלות

●●מראת צד מתכהה באופן אוטומטי

עיצוב פנים

●●מושב נהג ונוסע עם כיוון חצי חשמלי )4 כיוונים(

ARTICO משענת יד קדמית בחיפוי●●

●●לוח שעונים בעיצוב יוקרתי TUBE 2 ייחודי לקו העיצוב וצג מידע בגודל "5.5

●●הגה בעיצוב יוקרתי בחיפוי עור 

Black-piano lacquer look - גימור פנים יוקרתי במרכז הקונסולה ובדלתות●-
Open Pore בגוון חום בסגנון )ash wood( גימור פנים יוקרתי, עץ מילה-●

Open Pore בגוון כהה בסגנון )oak wood( גימור פנים יוקרתי, עץ אלון-●

●●מחזיק כוסות כפול 

●●חבילת תאורה פנימית

-●ריפוד יוקרתי ARTICO בצבע שחור
Silk Beige בגוון ARTICO ריפוד יוקרתי●●

BLACK/GREY בגוון ARTICO ריפוד יוקרתי-●

●●מנופי העברת הילוכים מאחורי ההגה

●●פתחי מיזוג בגימור כרום

אבזור נוחות
Touch control הגה עם ממשק שליטה במערכות הרכב במגע●●

●●כפתור הנעה ללא מפתח

●●תאורת קריאה לנהג ולנוסע

●●תאורה קריאה בשורה שניה

●●תא למשקפיים מעל המראה המרכזית

●●מראה מרכזית עם מסגרת דקה

●●מראה מרכזית מתכהה באופן אוטומטי

●●בקרת שיוט ומגביל מהירות אלקטרוני עם מתג שליטה מההגה

●●תא מטען עם פתיחה וסגירה חשמלית ממתג על דלת הנהג והמפתח

●●כיס מפות בגב המושבים

●●רשת אחסון בצמוד לרגליי הנוסע )ימין קדמי(

●●שקע 12V )שקע מצית( בקונסולה המרכזית

●●שקע 12V בשורה 2

●●מאפרה

-●בקרת אקלים מפוצלת עם יציאות לשורה 2
●-מערכת בקרת אקלים THERMOTRONIC עם 3 אזורי אקלים

●●בורר מצבי נהיגה DYNAMIC SELECT עם 4 מצבי נהיגה משתנים מוגדרים מראש ומצב להתאמה אישית

שמע

AUDIO 20 מערכת שמע●●

●●2 כניסות USB בין המושבים

●●צג "7 מקורי

 BLUETOOTH קישוריות●●

Mercedes-Benz-הייחודית ל ®FRONTBASS רמקולים בטכנולוגית●●

●●Touchpad לשליטה במערכת השמע 

בטיחות

●●מערכת בלימה אקטיבית Active Brake Assist עם התראה על אי שמירת מרחק 

Blind Spot Assist מערכת התראה על רכב בשטח מת●●

Active Lane Keeping Assist מערכת אקטיבית לשמירה על נתיב●●

●●חיישני לחץ אוויר ב-4 הגלגלים עם הצגה של לחצים על צג המידע 

®ESP בקרת יציבות●●

ABS מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה●●

Hill Start Assist-ו HOLD בלמים אדפטיביים עם פונקציית●●

●●חגורות בטיחות עם קדם מותחן )מושבים קדמיים ומושבים אחוריים חיצוניים(

●●כרית אוויר לנהג עם פתיחה דו שלבית בהתאם לעצמת התאונה

●●כרית אוויר לברכי הנהג

●●כרית אוויר לנוסע עם פתיחה דו שלבית בהתאם לעוצמת התאונה 

●●כריות צד לנהג ולנוסע

●●כריות אוויר 'וילון' להגנה על ראשי הנוסעים

●●חיישן גשם 

●●חיישן תאורה

C200dC220d מנוע
טורי 4 בוכנותטורי 4 בוכנותתצורה / מס' בוכנות

1,5971,950נפח מנוע )סמ״ק(
ישירה - מסילה משותפתישירה - מסילה משותפתסוג הזרקה

3,800 / 3,800194 / 160הספק מירבי )כ״ס / סל״ד(
1,600-2,800 / 1,600-2,600400 / 360 מומנט מירבי )נ״מ / סל״ד(

ביצועים
7.96.9תאוצה מ-0 ל-100 קמ״ש )שניות(

226240מהירות מירבית )קמ״ש(
תצרוכת דלק: ליטר/100 ק"מ

5.75.4עירוני
4.04.1בין עירוני

4.64.6ממוצע
מערכת הינע

אחוריתאחוריתהנעה
9G-TRONIC9G-TRONICתיבת הילוכים

מערכת מתלים ובלמים
דיסקים מאוורריםדיסקים מאוורריםבלמים קדמיים
דיסקיםדיסקיםבלמים אחוריים

מידות ומשקולות
1,5651,585משקל עצמי )ק״ג(
2,1452,165משקל כולל )ק״ג(
4,6864,686אורך כללי )מ״מ(
1,4421,442גובה כללי )מ״מ(
1,8101,810רוחב כללי )מ״מ(

2,8402,840מרחק סרנים )מ״מ(
455455נפח תא המטען )ליטר(

11.211.2קוטר סיבוב )מטר(
 R 16205/60 R 16 205/60צמיגים קדמיים/אחוריים

6666נפח מיכל דלק )ליטר(

מונית מרצדס C-Class מוצעת ברמת אבזור חסרת תקדים עם שפע 
עצום של אביזרי נוחות מתקדמים. מושבי הנהג והנוסע מלפנים 

 ,ARTICO הם בעלי כוונון חצי-חשמלי לארבעה כיוונים, ריפודי
חיפוי עור לגלגל ההגה ודיפוני Black Piano מגיעים כסטנדרט. ברמת 

גימור Premium הריפודים הם בצבע בז' או אפור כהה והדיפונים 
יוקרתיים אפילו יותר. 

 כל הדגמים מצויידים בכפתור התנעה ללא מפתח, במסך 
צבעוני ''7  מקורי , בתא מטען עם פתיחה וסגירה חשמלית, 

במערכת בקרת אקלים THERMOTRONIC עם 3 אזורי אקלים )פתחי 
מיזוג מאחור(, בחבילת תאורה פנימית, בכפתורי תפעול מההגה 
 BT וגם בתא אחסון למשקפיים ובקישוריות Touch Pad ובממשק

אינטגרלית. 

חבילת האבזור במונית מרצדס C-Class עשירה ויוקרתית יותר מאי-
פעם, כדי לוודא שהנהג והנוסעים ירגישו בכל רגע שהם נוסעים 

במונית מרצדס, בסטנדרטים של מרצדס.  

שמע ותקשורת 
חשיבותן של מערכות שמע ותקשורת ברכב הולכת ומתגברת, 
ומונית מרצדס C-Class מצויידת במגוון מערכות שיעזרו לכם 

להשאר מקושרים ומחוברים בכל עת.

C-Class מוצעת עם מערכת שמע מתקדמת AUDIO 20 הכוללת מסך 
 צבעוני בקוטר ''7 ורמקולים בטכנולוגיית

® FRONTBASE הייחודית למרצדס-בנץ. המערכת כוללת קישוריות 

 .USB לשליטה במערכת השמע ושני שקעי ,BT Touchpad

מיגון
מערכת המיגון המקורית של מונית מרצדס C-Class כוללת 

אימובילייזר אלקטרוני הכולל שלט רחוק אינפרה-אדום, ונעילה 
מרכזית עם שלט, מפסק פנימי ומרים חלונות – הכול כדי שתרגישו 

בטוחים גם כשהרכב חונה.

מונית מרצדס C-Class מציעה את רמת הבטיחות הגבוהה ביותר, 
עם מערכות הבטיחות המתקדמות ביותר להגנה פסיבית ואקטיבית 

מושלמת על הנוסעים. 

חבילת הבטיחות של מונית C-Class כוללת בין השאר: מערכת 
בלימה אקטיבית עם התראה על אי שמירת מרחק, מערכת התראה 
על רכב בשטח מת, מערכת אקטיבית לשמירה על נתיב, חיישני לחץ 

 אוויר, בלמים אדפטיביים עם סייען זינוק בעלייה,
7 כריות אוויר )כולל אחת לברכי הנהג(, וחיישני גשם ותאורה - 

הכול בכדי להבטיח רמת בטיחות מירבית.  

ביצועים
 מרצדס C-Class מצויידת במנוע טורבו-דיזל חדש. זהו מנוע מתקדם, 

עם הזרקת דיזל ישירה בטכנולוגיית מסילה משותפת. זהו מנוע 
חדשני, עם בלוק מנוע מאלומיניום וציפוי NANOSLIDE® לחלק 

הפנימי של הבוכנות. המנוע מספק שפע של מומנט כבר מסל״ד 
נמוך, והתוצאה היא כוח זמין וביצועים שמתאים יותר למכונית 

ספורט מאשר למונית עם תאוצה למאה קמ״ש תוך 6.9 שניות 
 .)C200d ומהירות מרבית של 240 קמ״ש )7.9 שניות ו-226 בגרסת
הביצועים הללו אינם באים על חשבון צריכת הדלק שעומדת על 

20.8-21.7 ק״מ לליטר במסלול משולב. 

העברת הכוח מתבצעת בעזרת תיבת 9G-TRONIC בעלת תשעה יחסי 
העברה. לצד תפעול חלק והעברות הילוכים מהירות, תיבה זו תורמת 

גם להפחתת צריכת הדלק הודות לכמות יחסי ההעברה הגבוהה. 

 DYNAMIC מצויידת גם בבורר מצבי נהיגה C-Class מונית מרצדס
SELECT עם ארבעה מצבי נהיגה מוגדרים מראש ואפשרות להתאמה 

אישית, וכן במנופים להעברת ההילוכים בצידי ההגה, לטובת 
חוויית נהיגה מושלמת ושליטה מרבית. כמו בעיצוב, באבזור 

ובבטיחות, מונית מרצדס C-Class מציבה רף חדש וגבוה מתמיד של 
ביצועים ושל חוויית נהיגה. 

מפרט טכניבטיחותנוחות


