
Mercedes-AMG
 A 35 4MATIC

Mercedes-AMG
CLA 35 4MATIC

Mercedes-AMG
A 45 S 4MATIC+

Mercedes-AMG
CLA 45 S 4MATIC+

עיצוב חיצוני

19"19"18"18"חישוקי סגסוגת
כפולותכפולות ●●סופיות מפלט עגולות

LED תאורה קדמית ואחורית בטכנולוגיית●●●●
אנכיאנכימדף כפולמדף כפולמבנה סבכת מנוע קדמית

●●●●קצה ספוילר אחורי
●●●●דיפיוזר אחורי

AMG קאליפר בלם כסוף עם כיתוב●●--
AMG קאליפר בלם אדום עם כיתוב--●●

עיצוב פנימי

--●●הגה ספורט קטום עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב
●●○○הגה AMG Performance בחיפוי עור NAPPA משולב ב-DINAMICA עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב

●●○○לחצני שליטה AMG בבורר מצבי הנהיגה, ועוד שני לחצנים להתאמה אישית על גלגל ההגה
Mercedes-AMG קונסולה מרכזית בעיצוב ייחודי לדגמי●●●●

●-●-תא אחסון בקדמת הקונסולה המרכזית עם כיסוי נגלל
●●●●תא אחסון בין המושבים הקדמיים

מושבי ספורטמושבי ספורטמושבי ספורטמושבי ספורטסוג מושב קדמי
ARTICO/DINAMICAARTICO/DINAMICAARTICO/DINAMICAARTICO/DINAMICAריפוד מושבים

Mercedes-AMG לוח שעונים דיגיטלי ייעודי לדגמי●●●●
אלומיניוםאלומיניום●●מנופי העברת הילוכים מההגה

●●●●דוושות ספורט בגימור אלומיניום
DINAMICADINAMICADINAMICADINAMICAגימור פנימי

●-●-חיפוי ARTICO ללוח השעונים ולדלתות
 Light&Sight חבילת תאורה פנימית

(תאורת היצף, תאורת קריאה, תאורה בידיות, תאורה לרגליים, תאורת יציאה)
●●●●

"AMG" ספי דלתות קדמיות בכיתוב●●●●
●●●●תאורת אווירה פנימית - 64 גוונים

●●●●מושב אחורי מתקפל
אבזור ונוחות

●●●●גג זכוכית פנורמי עם פתיחה חשמלית
חבילת נוחות למושבים הקדמיים

(מושב נוסע ניתן להגבהה, כיוון נוסף לזווית מושב נהג ונוסע, תמיכה משופרת לרגליי נהג ונוסע, עיצוב מושב משופר, כרית תמיכה לגב 
תחתון)

●●●●

●●●●בקרת שיוט עם מגביל מהירות
DISTRONIC בקרת שיוט אדפטיבית עם מגביל מהירות●●●●

●●●●בקרת אקלים אוטומטית
●●●●חיישן תאורה וחיישן גשם

חשמליחשמליחשמליחשמליכיוון מושב נהג
ידניידניידניידניכיוון מושב נוסע

●●●●בלם יד אלקטרוני עם פונקציית נוחות
●●●●חיישני חניה היקפיים עם סייען חניה אקטיבי (תמיכה בחניה בניצב ובמקביל)

●●●●מצלמת נסיעה לאחור עם פסי הכוונה דינמיים ושני מצבי תצוגה
Mercedes-AMG ייחודי לדגמי Super sport לוח שעונים דיגיטלי בגודל 10.25" עם תצוגה ניתנת להתאמה ומצב●●●●

Keyless GO - פתיחת הרכב ונעילה ללא שימוש במפתח●●●●
●●●●מראות-צד מתקפלות

qi משטח טעינה אלחוטית בתקן○●○●
●●●●מראת-צד (שמאל) ומראה מרכזית עם עמעום אוטומטי למניעת סינוור

מערכת שמע ומולטימדיה

●●●●מערכת MBUX עם פונקציות מורחבות וצג מגע בגודל 10.15"
●●●●מערכת שמע מוגברת בהספק של 225w עם 10 רמקולים (כולל סאב-וופר)

Touchpad - משטח מגע נוסף לשליטה במערכת●●●●
●●●●חיבור USB C מתקדם להעברת נתונים מהירה



●●●●שקעי טעינה בשורה 2
™Apple CarPlay●●●●

™Android Auto●●●●
Mercedes-AMG

בורר מצבי נהיגה DYNAMIC SELECT עם 5 מצבי נהיגה ייעודיים (Slipery, Comfort, Sport, Sport+, Individual) לשליטה בתכונות 
הרכב ולהתאמה אישית

●●--

בורר מצבי נהיגה DYNAMIC SELECT עם 6 מצבי נהיגה ייעודיים (Slipery, Comfort, Sport, Sport+, Race, Individual) לשליטה 
בתכונות הרכב ולהתאמה אישית

--●●

(+Sport מצב נהיגה) עם צליל משתנה בהתאם למצב הנהיגה AMG Exhaust system●●●-
מערכת פליטה עם צליל משודרג, משתנה בהתאם למצב הנהיגה או באמצעות לחצן ייעודי 

AMG Real Performance sound
--○●

Race Start פונקציית●●●●
DRIFT MODE--●●

(Normal, Sport, Off) עם 3 מצבים Mercedes-AMG בקרת יציבות ייעודית לדגמי●●●●
Mercedes-AMG מערכת מתלים●●●-

AMG RIDE CONTROL מערכת מתלים אדפטיביים○○○●
●●●●תיבת הילוכים ייעודית לדגמי Mercedes-AMG עם פונקציית שליטה ידנית מלאה

מערכת בלימה  עם בלמים מאווררים ומחורצים
בלם קדמי: 350 מ"מ עם קאליפר 4 בוכנות, אחורי: 330 מ"מ עם קאליפר בעל בוכנה 1

●●--

מערכת בלימה  עם בלמים מאווררים ומחורצים
בלם קדמי: 360 מ"מ עם קאליפר 6 בוכנות, אחורי: 330 מ"מ עם קאליפר בעל בוכנה 1

--●●

אבזור בטיחות

●●●●תאורת חזית LED high Performance עם כיוון גובה אלומה אוטומטי
ABS - Anti-lock Brake System מערכת●●●●

(ASR - Anti Skid Regulation) עם בקרת החלקה ®ESP מערכת בקרת יציבות אלקטרונית●●●●
BAS - Brake Assist מערכת עזר לבלימת חירום●●●●

●●●●מערכת לבלימה אוטונומית עם פונקציית התרעה על אי שמירת מרחק וזיהוי הולכי רגל
●●●●מערכת אקטיבית לשמירה על נתיב הנסיעה

Attention Assist - מערכת להתרעה על עייפות נהג●●●●
Exit Warning-מערכת התרעה על רכב בשטח מת, עם פונקציית זיהוי תנועה חוצה מאחור ו●●●●

HOLD מערכת בלמים אדפטיביים עם פונקציית●●●●
●●●●מערכת לניטור לחץ-אוויר בצמיגים

●●●●ערכת תיקון תקרים
●●●●קדם-מותחן לחגורות בטיחות (מושבים קדמיים, אחוריים חיצוניים)

●●●●6 כריות אוויר עם פתיחה בהדרגה בהתאם לעוצמת הפגיעה (2 קדמיות, 2 צידיות, 2 וילונות צד)
●●●●ערכת עזרה ראשונה



מפרט טכני
Mercedes-AMG
 A 35 4MATIC

Mercedes-AMG
CLA 35 4MATIC

Mercedes-AMG
A 45 S 4MATIC+

Mercedes-AMG
CLA 45 S 4MATIC+

מנוע

L4L4L4L4תצורה / מס' בוכנות

1,9911,9911,9911,991נפח מנוע                                                                  סמ"ק

6,750 / 6,750421 / 5,800421 / 5,800306 / 306הספק מירבי                                                              כ"ס / סל"ד

5,000-5,250 / 5,000-5,250500 / 3,000-4,000500 / 3,000-4,000400 / 400מומנט מירבי                                                              נ"מ  / סל"ד

ביצועים

4.74.93.94.0תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש                                                  שניות

250250270270מהירות מירבית                                                              קמ"ש

תצרוכת דלק: ליטר/100 ק"מ

9.59.410.510.4עירוני

6.26.47.27.0בין עירוני

7.47.38.48.3ממוצע

מערכת הינע

+4MATIC4MATIC4MATIC+4MATICהנעה

תיבת הילוכים
AMG SPEEDSHIFT DCT 

7G
AMG SPEEDSHIFT DCT 

7G
AMG SPEEDSHIFT

DCT 8G
AMG SPEEDSHIFT

DCT 8G

בלמים ומתלים

AMG SuspensionAMG SuspensionAMG SuspensionAMG RIDE CONTROLמערכת מתלים

360 מ"מ360 מ"מ350 מ"מ350 מ"מקוטר דיסק קדמי 

330 מ"מ330 מ"מ330 מ"מ330 מ"מקוטר דיסק אחורי

מידות ומשקולות

1,5551,5901,6351,675משקל עצמי                                                                    ק"ג

2,0552,1152,1002,145משקל כולל מורשה                                                         ק"ג

4,4364,6954,4454,693אורך כללי                                                                      מ"מ

1,4051,4041,4121,413גובה כללי                                                                      מ"מ

1,7971,8341,8501,857רוחב כללי                                                                      מ"מ

2,7292,7292,7292,729מרחק סרנים                                                                   מ"מ

370460370460נפח תא המטען                                                               ליטר

11.5411.7011.5411.62קוטר סיבוב                                                                    מטר

51515151נפח מיכל דלק                                                                ליטר

 R18235 / 40 R18245 / 35 R19255 / 35 R 19 40 / 235מידות צמיגים קדמיים

 R18235 / 40 R18245 / 35 R19255 / 35 R 19 40 / 235מידות צמיגים אחוריים


