A-klass

sedaan

Avarusetunne

Sedaan.
Nüüd ka A-klassist.
Autotööstuse üks kõige traditsioonilisem keretüüp on nüüd ka üks kõige
kõrgtehnoloogilisem. Uus A-klassi sedaan tõlgendab kolmemahulist
keret sportlikumalt kui kunagi varem.

Tunneb teed koju.
Ja Sinu harjumusi.
MBUX ehk Mercedes-Benz User Experience muudab uue A-klassi sedaani intelligentsemaks kui
eales varem. Ta õpib iga päev midagi uut ning mis kõige tähtsam: ta õpib üha paremini tundma
oma juhti. Tal on meeles Su lemmiklaulud ja marsruut tööle. Ta valib õige raadiojaama ja näitab
kätte kiirema tee ummikutest mööda. Kõike seda automaatselt ja sundimatult, muidugi juhul kui
Sa seda soovid.

Energiat andev mugavus ja eeskujulik turvalisus
Tipptunnil, pikal öisel sõidul või võõral teel: uus A-klassi sedaan muudab sõidu Sinu jaoks palju lihtsamaks - eriti veel pingelistes olukordades. Seda kõike tänu kontseptsioonile, mis muudab iga sõidu
Mercedes-Benzis ohutumaks ja erakordseks: tänu Mercedes-Benz Intelligent Drive’ile. Sest aeg,
mille veedad rooli taga, on Sinu aeg. Aeg, mil lõõgastuda. Aeg, et taastada energiat. Et Sa jõuaksid
sihtkohta ennekõike turvaliselt, aga et oleksid autost väljudes ka puhanud.

Uue A-klassi sedaani järsu nurga all esiosa annab talle voolujoonelisuse, mille abil
liikuda vastuvoolu. Püstine esivõre, pikk kapotijoon, tõelised pilgupüüdjad vasakul
ja paremal: lisavarustuse MULTIBEAM LED esituled, mis väljendavad ehedat innovatsioonivõimsust. Tulemusena näib uus A-klassi sedaan teele veelgi lähemal
olevat. Ja paneb meie südamed kiiremini lööma.

Iga joon näitab iseloomu

Uue A-klassi sedaani tagaosa.
Uue disainiajastu algus.

A-klassi uus ja ehe disain leiab sedaanis oma elegantse täiuse: selleks annab suure panuse
isikupärane tagaosa, mille muudavad visuaalselt laiemaks kaheosalised tagatuled. Mitte
lihtsalt ilus: tulede taga asub ka mahukas pakiruum. Ning lisavarustusena pakutava HANDSFREE ACCESS funktsiooniga avaneb pakiruumi luuk puutevabalt.

Uus A-klass sedaan

Ohutus ja juhiabisüsteemid

Mercedes-Benz User Experience

Tänu radaranduritele ja 3D stereokaamerale jälgib uus
A-klassi sedaan oma ümbrust ning suudab hoida õiget
vahemaad eesliikuva sõidukiga kuni kiiruseni 210 km/h,
samuti oskab ta ohuolukorras automaatselt pidurdada.

MBUX (Mercedes-Benz User Experience) ei sõida Sinu
eest, kuid ta muudab sõidukogemuse nii nauditavaks kui
võimalik. Tehisintelligents tähendab, et süsteem suudab
õppida ning tänu sellele juhiga aja jooksul aina paremini
kohanduda. LINGUATRONIC intelligentse hääljuhtimise
abil saad süsteemiga suhelda peaaegu sama loomulikult
nagu hea sõbraga.

MULTIBEAM LED

Nutitelefoni integreerimine

MULTIBEAM LED esituled kohanduvad muutuva nähtavuse,
valgusolude ja teiste liiklejatega sekundi murdosa jooksul.
Näiteks jäetakse tuvastatud kaasliiklejad kaugtulede
valgusvihust välja, tagades sellega, et teepind on alati
täiuslikult valgustatud, kuid vastassuunas sõitvaid liiklejaid ei
pimestata.

Uues A-klassi sedaanis saad oma nutitelefoni laadida, asetades selle keskkonsoolile. Ja mis veelgi parem: tänu lähiväljasidele (near-field communication; NFC) ühendub Sinu nutitelefon viivituseta A-klassi sedaaniga. Selleks ei pea
tegema ühtki lisaliigutust või sisestama koodi.
Ka tekstisõnumite saatmine või kontaktide otsimine telefoniraamatust käib imelihtsalt. Uues A-klassi sedaanis
saad oma nutitelefoni kasutada seda kätte võtmata.
Ühenda see autoga kas USB-liidese või NFC abil. Seejärel
saad multimeediasüsteemi ekraani kaudu mugavalt juhtida peaaegu kõiki rakendusi ja funktsioone, kasutades selleks puutepinnaga Touch Control nuppe roolil.

„Wrap-around“ sõitjateruum

Widescreen-ekraan

Tuuleklaasinäidik

Ruumikus ja istumismugavus

Piltlikult öeldes embab uue A-klassi sedaani sõitjateruum reisijaid. Sujuvad üleminekud
armatuurlaua, keskkonsooli ja uksepaneelide vahel loovad meeldiva kookonilaadse terviku. See on antud segmendis unikaalne nagu ka viimistluselementide valik ja meeleoluvalgustus, mis toob kõik detailid täiuslikult esile.

Taaskord ütleb üks pilk rohkem kui tuhat sõna. Uue A-klassi sedaani sõitjateruum on efektselt isikupärane ning paneb Sind asjadele vaatama täiesti uue pilguga. Mitte ainult üks,
vaid kaks 17,78-sentimeetrist (7 tolli) kõrgresolutsioonilist ekraani põhivarustuses. Või
ekstrasuur 26-sentimeetrine ekraan (10,25 tolli) lisavarustusena. Mõlemal juhul näivad
ekraanid sõitjateruumis hõljuvat. Lisaks on neid superlihtne kasutada kas roolil asuvate
puutepinnaga Touch Control nuppude, lisana pakutava puutepadja või puuteekraani abil.
Viimane neist on taaskord “maailma esimene” ning väärib kindlasti lähemat tutvumist.

Uues A-klassi sedaanis hoiad pilgu automaatselt teel, sest selle tuuleklaasinäidik kuvab
kogu vajaliku info täpselt Sinu vaatevälja: näiteks sõidukiiruse, kiirusepiirangud ja navigeerimisinfo. Virtuaalselt ja mitmevärviliselt. Ekraanil kuvatavat infot saab valida ja salvestada osana mälufunktsioonist.

Kui vaatad uut A-klassi sedaani lähemalt, võid selle ruumikusest üllatuda. Eriti tagaistmel, kus sõitu naudivad isegi pikkakasvu reisijad. Uues A-klassi sedaanis on reguleeritavate peatugedega sportistmed. Luksusistmetele saab valida multikontuurfunktsiooni. Tellida saab ka istmete kliimaseadme ja erinevaid polstreid. Kokku tagab see tipptasemel
sõidumugavuse.

Standardvarustus

Varustus- ja disainipakett Style

Varustus- ja disainipakett Progressive

AMG Line

A-klassi sedaani varustus on piisav ka siis, kui ei tee lisavarustuse nimekirja ühtki
linnukest. Standardvarustuse osas näitab see auto oma suuremeelset külge.
Mercedes-Benzile omased kõrged ohutusstandardid on ilmsed näiteks piduriassistendi Active Brake Assist ja rajahoidiku Active Lane Keeping Assisti näol. Sinu eelistatud
temperatuuri hoiab kliimaseade.

Style pakett muudab Su auto standardvarustusega võrreldes eriliseks. Nooruslik nii seest
kui ka väljast. Style pakett hõlmab sellele ainuomaseid lisasid nagu näiteks 16-tollised
alumiiniumveljed ning trendikates värvides polstrid ning õmblused.

Progressive pakett muudab Su auto märkimisväärselt ihaldusväärsemaks. Lisaväärtus,
mida näed ja tunned. Esindusliku kompaktse autoga seonduv kvaliteetne inseneritöö on
viidud igas mõttes veelgi kõrgemale tasemele.

AMG Line’iga saadad selge võimsusesõnumi nii välisdisainis kui ka sõitjateruumis.
See auto meenutab AMG mudeleid ennekõike spetsiaalse esimese ja tagumise
kaitserauaga. Lisaks muudavad sõiduelamuse intensiivsemaks madalam ja sportliku
seadega vedrustus ja Direct-Steer roolisüsteem.

DYNAMIC SELECT
Sõida täpselt nii nagu soovid. DYNAMIC SELECT nuppu vajutades saad valida erinevate
sõidurežiimide vahel, mis muudavad näiteks mootori, käigukasti, veermiku ja roolisüsteemi tööparameetreid. “Sport” režiimis sõidad otsustavalt dünaamiliselt, vaikeseades
“Comfort” aga eriti harmooniliselt. “ECO” paneb rõhu maksimaalsele efektiivsusele,
säästes nii kütust ja raha.

Pildil on kujutatud A-klass sedaan W177.

Comfort-vedrustus
“ECO” sõidurežiim on Sulle mitmekülgselt abiks, kui soovid vähendada CO2 ja teisi
saasteaineid. Selles režiimis töötavad istmesoojendus ja kliimaseade vähendatud
võimsusega ning hoiavad kokku väärtuslikku energiat. “Individual” režiimi puhul saad
kõiki parameetreid ise seadistada. Nii võid näiteks mootori ja käigukasti seadistada
sportlikuks ja veermiku samal ajal mugavaks.

Naudi tipptasemel mugavust pikkadel maanteesõitudel ning läbi kurve sportliku vilkusega. Tasakaalukas comfort-vedrustus ühendab muljetavaldava tundliku vedrustuse ja suu-

repärase sõidustabiilsuse. See muudab Su teekonna ohutumaks, pakkudes ühtlasi tõelist sõidunaudingut.

Tehnilised andmed

Mõõdud
Diiselmootorid

Bensiinimootorid

A 180 d

A 200

A 220 4MATIC

A 250

A 250 4MATIC

Töömaht (cm )

1461

1332

1991

1991

1991

Maksimaalne võimsus1 (kW [hj] / p/min)

852

1202

140

1652

1652

Kiirendus 0 - 100 km/h (s)

10,6

8,1

7,0

6,3

6,3

Tippkiirus (km/h)

2063

2303

2373

2503

2503

3

Kütusekulu (l/100 km)
Linn

4,4,-4,9

6,8

8,9-9,1

8,0-8,2

8,9-9,1

Maantee

3,8-3,9

4,3-4,6

5,2-5,3

5,0-5,1

5,2-5,3

Keskmine

4,1-4,3

5,2-5,4

6,5-6,7

6,1-6,3

6,5-6,7

Keskmine CO2 heide4 (g/km)

107-113

119-124

149-153

139-143

149-153

Heitmestandard5/efektiivsusklass6

A-A

B-B

C-C

C-C

C-C

1446

1567
1796

914

1024

944

518

538

2729
4549

1457

1400
Mootoritele parim:
Mercedes-Benzi originaalõlid.
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V
 õimsus vastavalt Määruse (EC) nr. 715/2007 hetkel kehtivale versioonile. 2 Saadaval lühiajaliselt. 3 Elektrooniliselt piiratud. 4 Näidud on arvutatud vastavalt kirjeldatud mõõtemetoodikale. Need vastavad “NEDC CO2
näitajatele” vastavalt Artikkel 2 Nr. 1 Rakendusmäärusele (EU) 2017/1153. Kütusekulu on arvutatud antud määruse põhjal. Lisainfot uute sõiduautode ametliku kütusekulu ja CO2 heitmete kohta leiab väljaandest nimega „Suunised
uute sõiduautode kütusekulu, CO2 heitmete ja elektrikulu kohta”, mis on tasuta saadaval kõikide edasimüüjate juures ja Deutsche Automobil Treuhand GmbH kodulehel www.dat.de. Näidud ei põhine konkreetsel sõidukil ega ole
osaks tootepakkumisest; need on edastatud ainult erinevate mudelite võrdlemiseks. Näitajad sõltuvad valitud lisavarustusest. 5 Kehtiv ainult Euroopa Liidus. Andmed võivad riigiti erineda. 6 Arvutatud vastavalt mõõdetud CO2
heitmetele, arvestades sõiduki massi. Kehtiv ainult Saksamaal.
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1992

Kõik mõõdud millimeetrites. Illustratsioonidel on antud keskmised mõõdud. Need kehtivad baasvarustuses ja koormata sõidukite kohta.

906

1446

1372

Pange tähele: pärast antud trükise koostamise tähtaega (juuni 2019) võib olla toodet muudetud. Tootja jätab endale õi-

Teave õigusnormide, õigusnõuete ja maksustamise ning selle tagajärgede kohta kehtib aga ainult Saksamaa Liitvabariigi

guse teha tarneperioodil muutusi toote disainis, vormis, värvis ja tehnilistes andmetes, kui neid muutuseid, võttes

suhtes ja oli trükise koostamisel täpne. Praegu kehtiva ning spetsiifilisema info saamiseks pöörduge palun lähima voli-

arvesse müüja huve, võib pidada ostja suhtes mõistlikuks. Kui müüja või tootja kasutab tellimuse või tellimuse eseme

tatud Mercedes-Benzi edasimüüja poole.

tähistamiseks sümboleid või numbreid, ei saa õigusi tuletada üksnes nendest. Pildid võivad näidata varustust ja lisasid,

www.mercedes-benz.ee

mis ei kuulu standardvarustusse. Antud trükist levitatakse rahvusvaheliselt.
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