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פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

MERCEDES CLA250e AMG LINE

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

Vמצלמת נסיעה לאחור
Vחיישני חגירת חגורות
Xשליטה אוטומטית באור הגבוה
Xזיהוי תמרורי מהירות
Vבלימה 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
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מומנט )נ"מ(הספק )כ"ס(נתוני המנועים )הספק ומומנט מירביים(

160230מנוע בנזין, 1332 סמ"ק

102330מנוע חשמלי נטען

218450שילוב המנועים

תיבת ההילוכים

8G-DCT, שמונה הילוכים, שלוש תכניות נהיגה, מנופי העברת הילוכים בגוון מגלוון

העברת כח ושלדה

DIRECT STEER ,הגוי ישיר, תלוי-מהירות

חישוקי אלומיניום, AMG, חמישה חישורים כפולים

 225/45R18 צמיגים

מערכת חיווי לחץ האוויר בצמיגים

DYNAMIC SELECT ,שלוש תכניות נהיגה לבחירה

TIREFIT ערכה להחלפת צמיג וערכת ניפוח צמיגים

בטיחות

תאורת LED קדמית מלאה

שמירה אקטיבית על הנתיב

 ACTIVE BRAKE ASSIST ,מערכת בלימה אקטיבית

התרעה על רכב חולף בעת יציאה מהמכונית

סיוע בשמירה על המהירות המותרת

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

בקרת יציבות ESP עם סיוע דינאמי בפניות וברוחות צד

סיוע לשמירה על הנתיב ברוח צד חזקה

מכסה מנוע אקטיבי להגנה על הולכי הרגל בעת פגיעה

דוושות קורסות בתאונה

מגבים עם חיישן גשם

כריות קדמיות, כריות צד וכריות חלון

כרית ברכיים לנהג

אפשרות לנטרול כרית האוויר הקדמית לנוסע

עיגונים לכסאות ילדים מאחור, חיווי חגירה מאחור

התרעה קולית להולכי רגל )עד 30 קמ"ש(

ארבע דל'מידות, משקלים ונפחים

4688אורך )מ"מ(

1830רוחב )מ"מ(

1439גובה )מ"מ(

2729בסיס גלגלים )מ"מ(

ארבע דל'מידות, משקלים ונפחים

395נפח תא המטען )ליטר(

1725משקל )ק"ג(

35מיכל הדלק )ליטר(

15.6קיבולת הסוללות )קוט"ש(

ארבע דל'ביצועים

6.8תאוצה, 0-100 קמ"ש )שנ'(

240מהירות מירבית )קמ"ש(

אביזרי נוחות

מסך מולטימדיה 7 אינצ'

TOUCHPAD תפעול המערכות באמצעות

גג שמש פנורמי 

מושב הנהג עם כוונון חשמלי, זכרון ותמיכה לגב התחתון

מושבים קדמיים ספורטיביים ומחוממים

ריפוד המושבים בארטיקו/דינמיקה, שחור

גלגל הגה מצופה עור נאפה, פחוס, עם פרפורציה בידיות האחיזה, לחצני מגע ותיפורים בשחור

PARKTRONIC סיוע אקטיבי לחניה

מצלמת נסיעה לאחור

כניסה ויציאה חכמות מהמכונית

פתיחת תא המטען בתנועת כף הרגל

בקרת אקלים אלקטרונית

סכי שמש קדמיים עם מראות ותאורה

תאורת תקרה משודרגת

מחזיק כוסות כפול לפנים

רשתות חפצים בגב המושבים הקדמיים

משענת המושב האחורי מתפצלת 40:20:40

עיצוב, צבע, ריפוד ודיפונים

גריל קדמי בדוגמת יהלום עם סיכות בכרום

חצאיות סביב; חצאיות לפנים ומאחור בגוון כרום

 MERCEDES-BENZ סיפי כניסה עם כיתוב

ריפוד התקרה בצבע שחור

דוושות עם ציפוי פלדת אל-חלד וכפתורי גומי

דיפוני פנים בגוון אלומיניום

AMG ,שטיחי רצפה שחורים

צריכת דלק בליטר גרסת הרכב
ל-100 ק״מ, משולבת*

צריכת החשמל 
)וט*שעה/קמ(

טווח נסיעה חשמלית 
דרגת זיהום אוויר)ק״מ(
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