
מפרט אבזור

C180 

Avantgarde

C250 

AvantgardeVisionAMG

"18"17"17"17חישוקי סגסוגת

●●●●פגושים ומגיני בצבע הרכב

מראות צד חשמליות ומחוממות עם מאותתים 

●●●●V-SHAPEאינטגרליים בצורת 
חיצוניות עם קיפול , מראות מתכהות נגד סינוור

●●●●חשמלי

●●●●LEDתאורת יום קדמית בטכנולוגיית 

●●●●קו חלונות בגימור כרום

-●●●גימור כרום בפגושים וחצאיות צד

●●●●סופיות מפלט גלויות
צבע מטאלי בעל שכבה ייחודית למניעת 

●●●●שריטות

 צלעות3 צלעות3 צלעות3 צלעות3(מספר זרועות) nappaהגה בחיפוי עור 

aluminumaluminumdark ash mattaluminumגימור פנימי

עור , עור מלא,ARTICOעור )ריפוד מושבים 

nappa) עורARTICO עורARTICO עורARTICO עורARTICO

○○○○ריפודי עור מלא

בעלת  (Ambient lighting)תאורת אווירה פנימית 

●●●○(solar, polar, neutral) גוונים 3
בשילוב )שעון זמן אנלוגי בקונסולה מרכזית 

○●○○(גימור עץ בלבד

 Mercedes"ספי דלתות קדמיות מוארים בכיתוב 

Benz"●●●●

●●●●תא כפפות מואר וממוזג

●●●●כיסי אחסון בגב המושבים הקדמיים

●●●●משענת יד קדמית בעלת תא אחסון

●●●●מחזיק כוסות קדמי

●●●כיסי אחסון בדלתות הקדמיות

●●●●תא אחסון מתחת לרצפת תא המטען

●●●●הכנה לגגון

●●●●(Sunroof)חלון גג חשמלי 

●●●●SPEEDTRONICבקרת שיוט עם מגביל מהירות 

-  אזורים 2בקרת אקלים אוטומטית בעלת 

THERMATIC●●●●

●●●●הגה מתכוונן לגובה ולמרחק
לשליטה  (Multi-Function)הגה רב תפקודי 

●●●●במערכות הרכב

 בקונסולה המרכזית AGILITY SELECTלחצן 

●●●●מנוע וגיר, לשליטה בהגה
 חלונות חשמל מופעלים בנגיעה עם מנגנון 4

Anti-Pinch ופונקציית PRE-SAFE●●●●

●●●●(הפעלת אורות אוטומטית בחשכה)חיישן אורות 

●●●●תאורת קריאה לנוסעים מלפנים

מראה חיצוני

עיצוב פנים

פתרונות אחסון

נוחות



●●●●תאורת פנים הנדלקת אוטומטית בפתיחת הרכב

●●●●מראות איפור קדמיות במגיני השמש
 ASSYSTמערכת בקרת טיפולים ממוחשבת 

PLUS●●●●
חיצוניות עם קיפול , מראות מתכהות נגד סינוור

●●●○חשמלי

●●●●פתחי מיזוג במושב האחורי

●●●● ידיות אחיזה בעלי מנגנון החזרה רכה4

●●●●מחשב דרך ומד טמפרטורה חיצונית

●●○○ זיכרונות3מושב נהג חשמלי עם 

●●●●מגבים אווירודינמיים

●●●● בקונסולה מרכזית12Vשקע 

 Keyless Start●●●●

●●●●נעילת דלתות אוטומטית הניתנת לתכנות

●●●●חיישן גשם להפעלת מגבים אוטומטית

●●●●זמזם התרעה לאורות דולקים

למידע   (בלוח השעונים) 5.5"צג מידע מרכזי 

●●●●על מערכות הרכב ונתוני הדרך

מפרט אבזור

C180 

Avantgarde

 C250 

AvantgardeVisionAMG

 מסך touchpad עם Audio20CDמערכת שמע  

 USB שקעי 2 וMP3תמיכה בפורמט , 7"צבעוני 

●●●●במשענת היד

●●●●®FrontBassרמקולים בטכנולוגיית 

●●●● לטלפון ניידBluethoothדיבורית 

Music streaming לשמיעת מוזיקה דרך תקשורת 

Bluethooth (למכשירים תומכים בלבד)●●●●

 עם ESPמערכת בקרת יציבות אלקטרונית 

●●●●ASR(Anti Skid Regulation)בקרת החלקה 
  ABS - Anti-lock Brake Systemמערכת  

●●●●למניעת נעילת הגלגלים בעת בלימה

  BAS PLUS (Brake Assist) מערכת עזר לבלימה

with Cross-Traffic Assist●●●●

--●●daytimerunning lightsתאורת חזית הלוגן עם 

LED High Performance headlamps○○●●
Collusion Prevention Assist 3.0 ( 7ממהירות-

●●●●(ש" קמ250

Blind spot assist○○●●

מערכת חכמה לזיהוי : PRE-SAFEמערכת 

●●●●מוקדם של מצבי חירום
 להתראה על ATTENTION ASSISTמערכת 

●●●●עייפות הנהג

חיישן מושב תינוק בכיסא הנוסע הקדמי 

●●●●(לכיסא מקורי בלבד)לניטרול כרית האוויר 
 משענות ראש קדמיות ואחוריות המתכוונות 5

●●●●לגובה באופן ידני

●●●●מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים

שמע ותקשורת

בטיחות



●●●● לכיסא ילדים במושב האחוריISOFIXעוגני 

מערכת מדידת מיקום ומתיחה לחגורת 

●●●●הבטיחות הקדמיות

 נקודות עיגון עם 3 חגורות בטיחות בעלות 5

●●●●(למעט מושב אחורי מרכזי)כיוונון גובה 

מושבים )חגורות בטיחות עם קדם מותחנים 

●●●●(קדמיים ואחוריים חיצוניים
 כריות אוויר נפתחות בהדרגה בהתאם 6

 2,  צידיות2,  קדמיות2)לעוצמת הפגיעה ברכב 

●●●●(וילונות צד

●●●●כרית אוויר לברכי הנהג

 Hill- וHOLDבלמים אדפטיביים עם פונקציית 

Start Assist●●●●

●●●●LEDתאורה  אחורית בטכנולוגיית 

●●●●LEDאור בלם שלישי בטכנולוגיית 

●●●●(מהבהבים)אורות בלימה אדפטיביים 

●●●●הגה ודוושות קורסים בעת תאונה

●●●●ערכת עזרה ראשונה

●●●○מצלמה אחורית עם פסי הכוונה

אימובילייזר אלקטרוני כולל שלט רחוק אינפרא 

●●●●Elcodeאדום 

מפסק פנימי ומרים , נעילה מרכזית עם שלט

●●●●חלונות

C180C250מפרט טכני

מנוע

 בוכנות4טורי  בוכנות4טורי בוכנות' מס/ תצורה 

15951991ק"נפח מנוע                                           סמ

156/5,300ד"סל/ ס "הספק מירבי                             כ

250/1,200-4,000ד"סל/ מ  "מומנט מירבי                               נ

ביצועים

8.5ש                     שניות" קמ100- ל0-תאוצה מ

223ש"מהירות מירבית                                   קמ

מ" ק100/ליטר: תצרוכת דלק

6.8-7.4עירוני

4.6-5בין עירוני

5.4-5.8ממוצע

מערכת הינע

אחוריתהנעה

7G-TRONIC PLUSתיבת הילוכים

מערכת מתלים ובלמים

קפיצי סלילמתלים קדמיים

○AIRMATICמתלי  

דיסקים מאוורריםבלמים קדמיים

דיסקיםבלמים אחוריים

מיגון



מידות ומשקולות

1,425ג"משקל עצמי                     ק

1,990ג"משקל כולל מורשה          ק

4,686מ"אורך כללי                        מ

1,442מ"גובה כללי                        מ

1,810מ"רוחב כללי                       מ

2,840מ"מרחק סרנים                     מ

480נפח תא המטען                 ליטר

11.22קוטר סיבוב                       מטר

 225/50R17  צמיגים קדמיים

 225/50R17  צמיגים אחוריים

66נפח מיכל דלק                    ליטר


