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A180A200A250A35 AMG 4Maticמפרט טכני

מנוע
L4L4L4L4תצורה / מס' בוכנות

1,3321,3321,9911,991נפח מנוע - סמ"ק
306 / 2245,800 / 1635,500 / 1365,500 / 5,500הספק מירבי - כ"ס / סל"ד
400 / 3503,000-4,000 / 2501,800-4,000 / 2001,620-4,000 / 1,460-4,000מומנט מירבי - נ"מ / סל"ד

ביצועים
8.88.06.24.7תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש - שניות

215225250250מהירות מירבית - קמ"ש
תצרוכת דלק: ליטר/100 ק"מ*

7.16.48.29.5עירוני
4.75.05.16.2בין עירוני

5.65.66.27.4ממוצע
מערכת הינע

כפולהקדמיתקדמיתקדמיתהנעה
7G-DCT7G-DCT7G-DCTAMG SPEEDSHIFT DCT 7Gתיבת הילוכים

--●●פונקציית דימום בוכנות בעת שיוט לטובת חיסכון בדלק
מידות ומשקולות

1,3651,3751,4551,555משקל עצמי - ק"ג
1,8801,8851,9652,055משקל כולל מורשה - ק"ג

4,4194,4194,4364,436אורך כללי - מ"מ
1,4401,4401,4181,405גובה כללי - מ"מ
1,9921,9921,9921,992רוחב כללי - מ"מ

2,7292,7292,7292,729מרחק סרנים - מ"מ
370370370370נפח תא המטען - ליטר

11.0011.0011.0011.54קוטר סיבוב - מטר
43435151נפח מיכל דלק - ליטר

  AdvancedProgressiveA200מפרט אבזור
AMG Line

A250 
AMG Line

A35
AMG 4Matic

עיצוב חיצוני

18"18"18"17"16"חישוקי סגסוגת
-●●●-סופיות מפלט מדומות בגימור כרום

LED תאורה קדמית ואחורית בטכנולוגיית●●●●●
-StyleProgressiveAMG LineAMG Lineקו עיצוב חיצוני

 קו עיצוב ייעודי לדגמי Mercedes-AMG A35 שכולל: סבכת מנוע בעיצוב ייעודי לדגמי 
ה-35 עם מדף כפול, סופיות מפלט עגולות )קוטר 90 מ"מ(, דיפיוזר אחורי, צלחות בלימה 

קדמיות עם קאליפר בלם כסוף וכיתוב AMG, ספוילר גג, תגי Turbo על כנפי הרכב הקדמיות.
----●

עיצוב פנימי

-StyleProgressiveAMG LineAMG Lineקו עיצוב פנימי 
 AMG שכוללת בנוסף לקו העיצוב Mercedes-AMG A35-קו עיצוב פנימי ייעודי לדגמי ה

Line: קונסולה מרכזית בעיצוב שונה, לוח שעונים בעיצוב ייעודי, MBUX עם פונקציות שונות, 
AMG לוח שעונים עם 280 קמ"ש, ספי דלת בכיתוב

----●

----●הגה בחיפוי עור - Style עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב
---●-הגה בחיפוי עור - Progressive עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב

●●●--הגה ספורט כטום - AMG עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב
●●●●●מנופי העברת הילוכים מההגה

●●●--דוושות ספורט בגימור אלומיניום

 Style )בהתאם גימור פנימי
לגוון הריפוד(

Carbon 
look-trimDINAMICADINAMICADINAMICA

 Light&Sight חבילת תאורה פנימית 
●●●●●)תאורת היצף, תאורת קריאה, תאורה בידיות, תאורה לרגליים, תאורת יציאה(

ComfortComfortSportSportSportסוג מושב קדמי

/ ARTICO ריפוד מושבים
Betrix fabricARTICO ARTICO /

DINAMICA
 ARTICO /
DINAMICA

 ARTICO /
DINAMICA

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

●●●●●מושב אחורי מתקפל

*לפי נתוני יצרן על-פי בדיקה בתנאי מעבדה. צריכת הדלק מושפעת מאופי הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים והיא עשויה להיות שונה מהמצוין במפרט זה.



  AdvancedProgressiveA200מפרט אבזור
AMG Line

A250 
AMG Line

A35
AMG 4Matic

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

חשמליחשמליחשמליחשמליחשמליכיוון מושב נהג
ידניידניידניידניידניכיוון 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
--●●●לוח שעונים דיגיטלי בגודל 7"  עם שני מצבי תצוגה 

●●---לוח שעונים דיגיטלי בגודל 10.25" עם תצוגה ניתנת להתאמה
●●●●●הגה רב-תפקודי עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב ובלוח השעונים

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

-●●●●בורר מצבי נהיגה DYNAMIC SELECT  עם 4 מצבי נהיגה לשליטה בתכונות הרכב
●●●●●מראת-צד )שמאל( ומראה מרכזית עם עמעום אוטומטי למניעת סינוור

מערכת שמע ומולטימדיה

----●מערכת MBUX עם צג מגע בגודל 7"
●●●●-מערכת MBUX עם פונקציות מורחבות וצג מגע בגודל 10.15"

-●●●●6 רמקולים
●----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

)+Sport עם צליל משתנה בהתאם למצב הנהיגה )מצב נהיגה AMG Exhaust system----●
Race Start פונקציית----●

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

●----תיבת הילוכים ייעודית לדגמי Mercedes-AMG עם פונקציית שליטה ידנית מלאה
 מערכת בלימה משופרת עם בלמים מאווררים ומחורצים )בלם קדמי: 350 מ"מ עם קאליפר 

●----4 בוכנות, אחורי: 320 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●●●●●

 מערכת בקרת יציבות אלקטרונית ®ESP עם בקרת החלקה
)ASR - Anti Skid Regulation(●●●●●

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

סטנדרט ● אופציה ○ לא קיים -*למכשירים תומכים בלבד



● ברכבים הכוללים חבילת התממשקות לסמארטפון. השימוש בממשק זה למכשירים תומכים בלבד, תלוי בגרסת הסמארטפון. 
אפשרות החיבור למערכות המולטימדיה והיקף השימוש בה תלויים ביצרני המכשיר הסלולרי ובאפליקציות השונות, ייתכנו מגבלות 
בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם ● המידע והנתונים המופיעים בעלון זה מתייחסים 
בין התיאור,  ייתכנו הבדלים  לדפוס ●  למועד הבאת המקור הלועזי  ומעודכנים  בעולם  דגמים המשווקים במקומות שונים  למגוון 
התמונות והנתונים המובאים בעלון זה לבין הדגמים המשווקים על ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, 
הציוד והמערכות הנלוות כמו ● כן ייתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן. האביזרים ו/או המערכות 
המפורטים בעלון זה מצויים בחלק מהדגמים ● אין בפרסום המובא בעלון זה כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים 
שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, 
ללא הודעה מוקדמת וללא עידכון העלון ● המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח ● התמונות 
בעלון הינן להמחשה בלבד ● האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו )1.6.2019( עפ”י נתוני יצרן ט.ל.ח ● העלון כפוף לשינוי ללא 

הודעה מוקדמת.

רמת אבזור בטיחותי תיאור הדגם קוד דגם

6 A180 )Advanced, Progressive( 593-1035 ,593-1034

6 A200 )Progressive, AMG( 593-1023 ,593-1025

6 A250 AMG 593-1030

7 A35 AMG 4Matic 593-1154

6 כריות אוויר
● בקרת סטיה מנתיב
● ניטור מרחק לפנים

X זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״
X בקרת שיוט אדפטיבית

● זיהוי הולכי רגל

● מצלמת רוורס
● זיהוי כלי רכב דו גלגלי
● חיישני חגורות בטיחות

● בקרת סטייה אקטיבית מנתיב
● בלימה אוטומטית בעת חירום

X זיהוי תמרורי תנועה

6 כריות אוויר
● בקרת סטיה מנתיב
● ניטור מרחק לפנים

● זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״
● בקרת שיוט אדפטיבית

● זיהוי הולכי רגל

● מצלמת רוורס
● זיהוי כלי רכב דו גלגלי
● חיישני חגורות בטיחות

● בקרת סטייה מנתיב אקטיבית
● בלימה אוטומטית בעת חירום

X זיהוי תמרורי תנועה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות 
A180 / A200 / A250 ברכבים

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות 
A35 AMG 4Matic ברכב

מקרא:
● מערכת מותקנת בדגם הרכב

● מערכת אופציונאלית להתקנה
X מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דרגת זיהום צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל -100 ק״מ* דגם
בינעירוני עירוני

6 4.1 7.2 A180 Advanced
7 4.2 7.3 A180 Progressive
7 4.5 6.8 A200 )Progressive, AMG(
10 5.1 8.1 A250 AMG
13 6.1 9.3 A35 AMG 4Matic

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה
0 1 2 3 4 5 7 8

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

EC715/2007 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן*
*הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

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

www.mercedes-benz.co.il | *9996 לתיאום פגישה ונהיגת מבחן
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