
GLC200 AMG 4MATIC COUPE
מפרט טכני ואבזור



מנוע והעברת כוח

ארבעה צילינדרים, הזרקת דלק ישירה ומגדש טורבומנוע בנזין

1991נפח )סמ"ק(

5500@197הספק מירבי )כ"ס בסל"ד(

1650-4000@350מומנט מירבי )נ"מ בסל"ד(

14 כ"ס, EQ BOOSTמנוע חשמלי

תיבת ההילוכים

 )DIRECT SELECT( 9, תשעה הילוכים, מוטות תפעול מהיר מגלגל ההגה, בורר תכניות נהיגהG-TRONIC

אביזרי נוחות

מראות צד חיצוניות עם קיפול חשמלי, חימום ואיתותמערכת שמע הכוללת חמישה רמקולים

TOUCHPAD מושב אחורי מתקפל ומתפצלתפעול המערכות באמצעות

בקרת אקלים אלקטרונית דו-אזוריתאנטנת GPS וטלפון

התנעה ללא מפתחגג שמש )זכוכית(

גלגל הגה רב-תפקודי מצופה עור מושבים קדמיים מחוממים

EASY- ,פתיחה וסגירה חשמליות לדלת תא המטען
PACKמשענת יד קדמית עם תא חפצים מרכזי

PARKTRONIC ,כיסוי נגלל לתא המטעןמערכת חנייה אוטומטית

סכי שמש קדמיים עם תאורה ומראותמצלמה אחורית

כיסי מפות בגב המושבים הקדמייםתאורת פנים ישירה וחבויה

שלדה

הנעה כפולה קבועה

מתלי ספורט

AGILITY CONTROL ,בולמי זעזועים עם שליטה ברמת השיכוך

DIRECT STEER ,הגוי ישיר, תלוי-מהירות

MERCEDES BENZ קליפר בלם קדמי עם כיתוב

DYNAMIC SELECT ,חמש תכניות נהיגה לבחירה

TERMOLIT באפור ,AMG חישוקי אלומיניום עם חמישה חישורים כפולים, עיצוב

צמיגים 235/55R19 לפנים, 255/50R19 מאחור

TIREFIT ערכת ניפוח לחירום

מערכת חיווי לחץ האוויר בצמיגים

מידות, משקלים ונפחים

4731אורך )מ"מ(

1890רוחב )מ"מ(

1601גובה )מ"מ(

מידות, משקלים ונפחים

2873בסיס גלגלים )מ"מ(

500-1400נפח תא מטען )ליטר(

1820משקל עצמי )ק"ג(

66נפח מיכל דלק )ליטר(

ביצועים

8.0תאוצה, 0-100 קמ"ש )שנ'(

215מהירות מירבית )קמ"ש(

עיצוב, צבע, ריפוד ודיפונים

חצאיות AMG קדמית וצידיותריפוד המושבים בארטיקו, בז' בשילוב שחור

סף קדמי ואחורי תחתון בכרוםריפוד התקרה בצבע שחור

קצוות מפלט כפולים, פלדת אל-חלדדיפוני פנים בגוון שחור פסנתר

סיפי חלונות באלומיניום מבריקגריל עם סמל מרצדס ושני שלבים באירידיום מט

שטיחי רצפה בבד ולורגריל בגוון יהלום עם סיכות כרום

מסילות גגון באלומיניום מבריק

בטיחות

MULTY BEAM קדמית LED תאורת

BLIND SPOT ASSIST ,התראה בפני שטח מת

שמירה אקטיבית על הנתיב

 ACTIVE BRAKE ASSIST ,מערכת בלימה אקטיבית

תאורת LED אחורית

ADAPTIVE BRAKING: סיוע בנסיעה הררית, בבלימה בכביש רטוב, הבהוב חירום באורות הבלימה 

ATTENTION ASSIST: התרעה מפני הירדמות הנהג והפעלת הבלמים לפי הצורך 

בקרת יציבות ESP עם סיוע דינאמי בפניות וברוחות צד

בקרת שיוט 

מכסה מנוע אקטיבי להגנה על הולכי הרגל בעת פגיעה

דוושות קורסות בתאונה

מגבים עם חיישן גשם

כריות קדמיות, כריות צד וכריות חלון

כרית אוויר לברכי הנהג

אפשרות לנטרול כרית האוויר הקדמית לנוסע

בלם יד חשמלי

עיגונים לחגורת בטיחות מאחור ISOFIX, חיווי חגירה מאחור, אפשרות לנטרול כרית אוויר לנוסע

עמעום אוטומטי של המראה האחורית ושל מראת הנהג

MERCEDES GLC200 AMG 4MATIC COUPE

מדד זיהום אוויר* לרכב מנועי

זיהום
מרבי

זיהום
מזערי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

דרגת זיהום אווירצריכת דלק בליטר ל-100 ק״מ*

8.714משולבת

רמת האבזור הבטיחותידגם

MERCEDES GLC200 AMG 4MATIC COUPE7

)EU( 2018/1832 נתוני היצרן, ע״פ בדיקת מעבדה, תקן *
** הדרגה מושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט-2009

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

כריות אוויר7
Vמערכת אקטיבית לסטייה מנתיב 
Vבלימה אוטומטית בעת חירום
Xבקרת שיוט אדפטיבית
Vזיהוי הולכי רגל
Vזיהוי רכב דו גלגלי
Vזיהוי רכב בשטח המת

Vמצלמת נסיעה לאחור
Vחיישני חגירת חגורות
Vשליטה אוטומטית באור הגבוה
Xזיהוי תמרורי מהירות
Xבלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
Vהתרעת עייפות נהג
Xמניעת שכחת ילדים

מקרא:   V  סטנדרטי    X  אין

ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור. ט.ל.ח

רמת האבזור הבטיחותי

רמת בטיחות
גבוהה

רמת בטיחות
נמוכה 0 1 2 3 4 5 6 7 8


