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MERCEDES-BENZ C180 Exclusive
BEST SEDAN UNDER 1,600 C.C.



Supplement MERCEDES-BENZ 3

เครื่องยนต์และสมรรถนะเครื่องยนต์	 4	สูบ	16	วาล์ว	

ปริมาตรกระบอกสูบ (ลูกบาศก์เซนติเมตร)	 1,595

กำาลังสูงสุด (แรงม้า/กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) 	 156/115/5,300

แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)  	 250/1,200-4,000

อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง 	 8.5	วินาที

ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง) 	 223

อัตราสิ้นเปลืองน้ำามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย (กิโลเมตร/ลิตร)	 17.2-18.5

ระบบขับเคลื่อน	 	เกียร์อัตโนมัติ	7	เกียร์เดินหน้า	7G-TRONIC	PLUS

มิติรถยนต์  ยาว/กว้าง/สูง (มิลลิเมตร) 	 4,686/1,810/1,442
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MERCEDES-BENZ C180 Exclusive

	 นยิามของความหรหูราทีทั่นสมยั	การออกแบบภายนอก
ที่โดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบคลาสสิก	 ซึ่งทำางานร่วมกับ
ฟังก์ชัน	AIRPANEL	ที่จะมีระบบเปิด-ปิด	อัตโนมัติ	 เพื่อลด
แรงเสียดทานของอากาศ	โดยมีผลในเรื่องของสมรรถนะและ
ความประหยัดน้ำามันเชื้อเพลิง
	 สำาหรับการออกแบบภายในห้องโดยสารก็ทำาได้อย่าง
ชาญฉลาด	 จึงทำาให้เกิดความสะดวกสบายในสไตล์ท่ีหรูหรา		
รวมถึงการคัดสรรเลือกใช้แต่วัสดุชั้นดี	และการออกแบบการ
จดัวางตำาแหนง่ของสวติช์ปุม่ควบคุมตา่งๆ	ทีช่่วยใหใ้ช้งานได้
ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส
	 พลังแห่งการขับเคลื่อนที่มาจากเครื่องยนต์ขนาด	 1.6	
ลติร	เทอรโ์บ	พรอ้มเกยีรอั์ตโนมัตเิดนิหนา้	7	จงัหวะ	ทีท่ำางาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ความแรงอย่างเหมาะสมมา
คู่กับความประหยัด	 ผสมผสานกับการทำางานของช่วงล่าง
ที่ม่ันใจได้	 ทั้งหมดนี้จึงถือเป็นความลงตัวที่ยอดเยี่ยมจาก	
MERCEDES-BENZ
	 C180	 Exclusive	 คือบทสรุปที่ลงตัวอย่างโดดเด่น	 
จึงสามารถคว้ารางวัลในปีนี้ไปครองได้อย่างภาคภูมิ
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MERCEDES-BENZ C 300 BlueTEC 
HYBRID AMG Dynamic

BEST HYBRID SEDAN UNDER 2,500 C.C.
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เครื่องยนต์และสมรรถนะเครื่องยนต์  4	สูบ	16	วาล์ว

ปริมาตรกระบอกสูบ (ลูกบาศก์เซนติเมตร) 2,143

กำาลังสูงสุด (แรงม้า/กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)   204/150/3,800

แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที) 500/1,600-1,800

กำาลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า (แรงม้า/กิโลวัตต์)   27/20

แรงบิดจากมอเตอร์ไฟฟ้า (นิวตัน-เมตร)  250

อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง  6.4	วินาที

ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง) 244

อัตราสิ้นเปลืองน้ำามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย (กิโลเมตร/ลิตร) 25.0-27.7

ระบบขับเคลื่อน เกียร์อัตโนมัติ	7	เกียร์เดินหน้า	7G-TRONIC	PLUS

มิติรถยนต์  ยาว/กว้าง/สูง (มิลลิเมตร) 	 4,686/1,810/1,442
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MERCEDES-BENZ C 300 BlueTEC 
HYBRID AMG Dynamic

	 เปล่งประกายแห่งแรงดึงดูดทุกสายตาเมื่อแรกเห็น	ด้วย
ลายเสน้โค้งเวา้ได้รปูกลมกลนื	เตม็เปีย่มไปดว้ยรายละเอยีดที่
น่าค้นหา	พร้อมกับความปราดเปรียวในทุกมิติ	จึงทำาให้รู้สึก
ไดถ้งึความคลอ่งแคลว่	กระฉบักระเฉง	ทีม่าพรอ้มกบัสดุยอด
เทคโนโลยีการขบัเคลือ่นทีท่ำางานได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ	และ
ระบบช่วยเหลือแบบอัจฉริยะ
	 ขมุพลงัแหง่การขบัเคลือ่นทีย่อดเยีย่ม	มาจากเคร่ืองยนต์
ดีเซล	4	สูบ	ที่ผสานการทำางานร่วมกับกับมอเตอร์ไฟฟ้า	จน
ทำาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 ทั้งในเรื่องของพละกำาลัง	 การ
ประหยัดเชื้อเพลิง	และการลดมลพิษ	โดยได้ผ่านมาตรฐานที่
เข้มงวดในระดับ	Euro	6	
	 ทกุครัง้ทีม่กีารชะลอความเรว็หรอืเบรก	มอเตอรไ์ฟฟา้จะ
ทำาหนา้ทีเ่ปน็เจนเนอเรเตอรแ์ปลงพลังงานจากการขบัเคล่ือน
ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า	 แล้วนำาไปสะสมไว้ในแบตเตอรี่ 
ลิเธียม-ไอออน	เพื่อรอนำากลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง	
	 ด้วยคุณสมบัติของเทคโนโลยีที่ ล้ำาสมัย	 พร้อมกับ
สมรรถนะทีพ่สิจูนไ์ดจ้รงิ	จงึทำาให	้MERCEDES-BENZ	C	300	
BlueTEC	HYBRID	AMG	Dynamic	มคีวามโดดเดน่เหนอืคูแ่ขง่	 
และได้รับรางวัลไปครองอย่างสมศักดิ์ศรี
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MERCEDES-BENZ E 200 Avantgarde
BEST MID-SIZE SEDAN UNDER 2,000 C.C.
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เครื่องยนต์และสมรรถนะเครื่องยนต์  4	สูบ	16	วาล์ว

ปริมาตรกระบอกสูบ (ลูกบาศก์เซนติเมตร) 1,991

กำาลังสูงสุด (แรงม้า/กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) 184/135/5,500

แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที) 300/1,200-4,000

อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง 7.9	วินาที

ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง) 233

อัตราสิ้นเปลืองน้ำามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย (กิโลเมตร/ลิตร)	 16.4-17.2

ระบบขับเคลื่อน เกียร์อัตโนมัติ	7	เกียร์เดินหน้า	7G-TRONIC	PLUS

มิติรถยนต์  ยาว/กว้าง/สูง (มิลลิเมตร) 4,879/1,854/1,474
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MERCEDES-BENZ E 200 Avantgarde

	 สำาหรับรถยนต์ในตระกูล	 E-Class	 คือเอกลักษณ์อย่าง
แท้จริงของ	 MERCEDES-BENZ	 โดยมาจากนิยามในการ
ออกแบบใหม่	 ที่เน้นความล้ำาสมัย	 ความสดใส	 เต็มเปี่ยม
ไปด้วยพละกำาลังที่ได้จากการพัฒนาในรายละเอียดอย่าง
ประณตี	จงึทำาใหเ้กดิความโดดเดน่ไรท้ีต่	ิจนไดร้บัการยอมรบั
อย่างสูงจากคนทั่วโลก
	 ภายในห้องโดยสารมีการออกแบบให้เข้ากับรูปแบบ
ภายนอกที่เน้นความเป็นสปอร์ตมากขึ้น	แต่ยังคงไว้ซึ่งความ
หรูหราตามแบบฉบับของรถช้ันดี	 ส่วนพื้นที่ใช้สอยนั้น	 มีมา
ให้อยา่งกวา้งขวาง	จงึทำาใหเ้กดิความสะดวกสบายในการเดนิ
ทาง	ไม่ว่าจะเป็นระยะทางใกล้หรือไกล
	 เทคโนโลยีอันก้าวล้ำานำาสมัยของระบบไดเร็กอินเจ็กชั่น 
ของเครื่องยนต์	 2.0	 ลิตร	 ที่จะยกระดับประสิทธิภาพการ
ผสมอากาศกับเช้ือเพลิง	 เพื่อช่วยให้การเผาไหม้เป็นไปแบบ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 รวมถึงระบบควบคุมวาล์วแบบปรับได้และ
เทอร์โบ	 ที่จะช่วยให้สมรรถนะในการขับเคล่ือนเป็นไปได้
อย่างยอดเยี่ยม	
	 ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงแค่คุณสมบัติบางส่วนของ
ยนตรกรรม	 ซึ่งเป็นมาตรฐานจาก	 MERCEDES-BENZ	 ที่
สามารถครองใจผู้ใช้รถยนต์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
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MERCEDES-BENZ E 300 BlueTEC 
HYBRID AMG Dynamic 

BEST HYBRID MID-SIZE SEDAN UNDER 2,500 C.C.
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เครื่องยนต์และสมรรถนะเครื่องยนต์	 4	สูบ	16	วาล์ว	

ปริมาตรกระบอกสูบ (ลูกบาศก์เซนติเมตร)  	 2,143

กำาลังสูงสุด (แรงม้า/กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) 		 204/150/4,200

แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที) 	 500/1,600-1,800

กำาลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า (แรงม้า/กิโลวัตต์)  	 	27/20

แรงบิดจากมอเตอร์ไฟฟ้า (นิวตัน-เมตร)  	 280

อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง   	 7.5	วินาที

ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง) 242

อัตราสิ้นเปลืองน้ำามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย (กิโลเมตร/ลิตร)	 23.8-24.4

ระบบขับเคลื่อน  			 เกียร์อัตโนมัติ	7	เกียร์เดินหน้า	7G-TRONIC	PLUS

มิติรถยนต์  ยาว/กว้าง/สูง (มิลลิเมตร)  	 4,879/1,854/1,474
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MERCEDES-BENZ E 300 BlueTEC 
HYBRID AMG Dynamic 

	 ตอกย้ำาความสำาเร็จของรถยนต์ในตระกูล	 E-Class	 กับ	 
E	300	BlueTEC	HYBRID	AMG	Dynamic	ทีส่ามารถควา้รางวลั 
อันทรงเกียรติไปได้อีก	1	รางวัล
	 พลังแห่งการขับเคลื่อนมาจากเครื่องยนต์ดีเซลขนาด	
2.1	ลิตร	กำาลังสูงสุด	204	แรงม้า	และมีแรงบิดอันมหาศาล
ถึง	500	นิวตัน-เมตร	ผสมผสานการทำางานกับมอเตอร์ไฟฟ้า
แบบใหม	่ซึง่ใหก้ำาลงัเสรมิที	่27	แรงมา้	บวกกบัแรงบดิอกี	280	
นวิตนั-เมตร	จงึทำาใหส้มรรถนะการทำางานทีเ่รา้ใจ	แตม่อีตัรา
ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ต่ำา
	 ระบบสง่กำาลงัเป็นเกยีรอ์ตัโนมตัเิดนิหนา้	7	จงัหวะ	(7G-
TRONIC	 PLUS)	 พร้อมฟังก์ชัน	 Eco	 Start/Stop	 สามารถ
ควบคุมได้จากการเปล่ียนเกียร์	 จากพวงมาลัยแบบ	 Direct	
Select	 ซึ่งจะช่วยให้การถ่ายทอดกำาลังลงสู่ล้อคู่หลังเป็นไป
ได้ตามที่ผู้ขับขี่ต้องการ
	 ด้วยความสมบูรณ์แบบของ	E	300	BlueTEC	HYBRID	
AMG	Dynamic	จึงไม่พลาดที่จะคว้ารางวัล	BEST	HYBRID	
MID-SIZE	SEDAN	UNDER	2,500	C.C.	มาครอบครอง

BEST HYBRID MID-SIZE SEDAN UNDER 2,500 C.C.
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MERCEDES-BENZ S 300 
BlueTEC HYBRID 

BEST HYBIRD LUXURY CAR
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เครื่องยนต์และสมรรถนะเครื่องยนต์	 4	สูบ	16	วาล์ว

ปริมาตรกระบอกสูบ (ลูกบาศก์เซนติเมตร) 2,143

กำาลังสูงสุด (แรงม้า/กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)	 204/150/3,800

แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)	 500/1,600-1,800

กำาลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า (แรงม้า/กิโลวัตต์)	 27/20

แรงบิดจากมอเตอร์ไฟฟ้า (นิวตัน-เมตร)	 250

อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง	 7.6	วินาที

ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง)	 240

อัตราสิ้นเปลืองน้ำามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย (กิโลเมตร/ลิตร)	 21.3-22.7

ระบบขับเคลื่อน	 เกียร์อัตโนมัติ	7	เกียร์เดินหน้า	7G-TRONIC	PLUS

มิติรถยนต์  ยาว/กว้าง/สูง (มิลลิเมตร)	 5,246/1,899/1,496
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	 สะท้อนนิยามของความเป็นที่สุด	 ด้วยการ
เดนิทางกบั	S	300	BlueTEC	HYBRID	ยนตรกรรม 
สุดไฮคลาสจาก	MERCEDES-BENZ		
	 การพัฒนาภายใต้แนวคิด	 ‘Vision	 Accom-
plished’	 โดยมีหัวใจหลัก	3	ประการ	คือ	ระบบ
การขับขี่อัจฉริยะ	 (Intelligent	Drive),	 เทคโนโลยี
ประหยัดพลังงาน	 (Efficient	 Technology)	 และ
องค์ประกอบที่หรูหรา	(Essence	of	Luxury)
	 การออกแบบอย่างพิถีพิถัน	 ใส่ใจในทุกราย
ละเอยีดข้ันตอน	ทัง้เร่ืองรปูลกัษณ	์สมรรถนะ	และ
ความปลอดภัยที่เหนือกว่า	 แต่ยังคงไว้ซึ่งความ
สปอร์ตที่ปราดเปรียว	
	 มิติตัวถังความยาว	5,246	มิลลิเมตร	ความ
กว้าง	 1,899	 มิลลิเมตร	 และความสูง	 1,496	
มิลลิเมตร	เมื่อดูจากตัวเลขก็ทำาให้ทราบถึงขนาด
ความใหญ่โตของตัวถังที่อยู่ในระดับบ๊ิกไซส์	 แต่
ด้วยความชาญฉลาดในการออกแบบท้ังรูปทรง
และเส้นสายต่างๆ	บนตัวรถ	 จึงทำาให้รถสปอร์ต
หลายคันต้องอิจฉา	กับตัวเลขค่าสัมประสิทธิ์แรง
เสียดทานที่ต่ำาเพียงแค่	0.23	เท่านั้น	
	 หนึง่ในความโดดเดน่จากภายในหอ้งโดยสาร	
มาจากลายไม้ที่นำามาตกแต่งโดยรอบ	 เมื่อ
ประสานกับดีไซน์ที่ทันสมัย	จึงให้ความรู้สึกกว้าง
ขวาง	โอ่อ่า	และความสงบเงียบ	ส่วนปุ่มควบคุม
ต่างๆ	 ทำาจากวัสดุอะลูมิเนียมคุณภาพสูง	 และ 
สวติชค์วบคมุท่ีพืน้ผวิเปน็โลหะสมีกุกเ็ปน็ตวัแทน
สัญลักษณ์แห่งคุณภาพ	
	 ขุมพลังที่เลือกใช้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล	4	สูบ	
ขนาด	2.1	ลติร	ทีใ่หก้ำาลงัสงูสดุ	204	แรงมา้	แรงบดิ 

สูงสุด	500	นิวตัน-เมตร	ซึ่งทำางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำาลัง	27	
แรงม้า	แรงบิด	250	นิวตัน-เมตร	พร้อมการถ่ายทอดกำาลังสู่ล้อคู่หลัง
ด้วยเกียร์อัตโนมัติเดินหน้า	7	จังหวะ	(7G-TRONIC	PLUS)	ที่ทำางาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 ระบบความปลอดภัยแบบเต็มรูปแบบกับโครงสร้างตัวถัง
อะลมิูเนยีมผสม	ซึง่ทำาใหมี้น้ำาหนกัเบาแตแ่ข็งแรงขึน้		และระบบปกปอ้ง
ก่อนเกิดเหตุ	(Pre-Safe)	ที่เพิ่ม	Pre-Safe	Impulse	ที่จะทำางานเมื่อเกิด
อุบัติเหตุทางด้านหน้า	โดยเข็มขัดนิรภัยจะดึงให้ออกห่างจากทิศทางที่
เกิดเหตุ	 ต้ังแต่จังหวะแรกก่อนถูกชน	 และลดแรงดึงกลับ	 เพื่อช่วยลด
ความรุนแรงของอาการบาดเจ็บ
	 นี่เป็นเพียงแค่คุณสมบัติบางส่วนของ	MERCEDES-BENZ	S	300	 
BlueTEC	 HYBRID	 ที่มีความโดดเด่นกว่ารถยนต์ในกลุ่มเดียวกัน	 จน
สามารถครองตำาแหนง่	BEST	HYBRID	LUXURY	CAR	ไดอ้ยา่งสงา่งาม
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MERCEDES-BENZ CLS 250 
Shooting Brake AMG Premium

BEST LUXURY CAR



Supplement MERCEDES-BENZ13

เครื่องยนต์และสมรรถนะเครื่องยนต์	 4	สูบ	16	วาล์ว	

ปริมาตรกระบอกสูบ (ลูกบาศก์เซนติเมตร)  	 2,143

กำาลังสูงสุด (แรงม้า/กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)      			 204/150/3,800

แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)    					 500/1,600-1,800

อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง     								 7.8	วินาที

ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง)   														 235

อัตราสิ้นเปลืองน้ำามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย (กิโลเมตร/ลิตร)  					 18.5-18.9

ระบบขับเคลื่อน 	 เกียร์อัตโนมัติ	7	เกียร์เดินหน้า	7G-TRONIC	PLUS

มิติรถยนต์  ยาว/กว้าง/สูง (มิลลิเมตร) 	 4,953/1,881/1,419

Sp
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	 ที่สุดแห่งการดีไซน์ท่ีสะท้อนความเป็นผู้นำา
อย่างแท้จริง	 กับความโดดเด่นที่ถ่ายทอดผ่าน 
รูปแบบของตัวถังที่สง่างามอย่างแตกต่าง	
	 พิเศษขึ้นไปอีกระดับกับชุดแต่งที่ช่วยเสริม
บุคลิกและความงามสง่ากับพาร์ทจาก	 AMG	 ซ่ึง
นอกจากเรื่องความสวยงามที่ดูดีแล้ว	 ยังช่วยใน
เรื่องของหลักแอโรไดนามิกในยามเมื่อต้องใช้
ความเร็วสูงอีกด้วย
	 นวัตกรรมที่มาพร้อมกับคุณสมบัติพิเศษ
เฉพาะ	 เทคโนโลยีไฟส่องสว่างรูปแบบใหม่	 
MULTIBEAM	 LED	 คือการเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่	
ด้วยการควบคุมการทำางานของหลอดไฟ	 LED	
24	 ดวงในแต่ละชุดไฟหน้าอย่างเป็นอิสระ	 ไฟ
ส่องสว่างสำาหรับการขับขี่สามารถปรับให้เข้ากับ
สถานการณต์า่งๆ	ได้อยา่งรวดเรว็	ถกูตอ้ง	แมน่ยำา
	 เหนือกว่าด้วยห้องโดยสารสไตล์สปอร์ตแบบ
พรีเมียม	 ทุกวัสดุที่ใช้ล้วนผ่านการเลือกสรรด้วย
ความตั้งใจ	 โดยผ่านมาตรฐานคุณภาพในระดับ
สูงสดุ	การออกแบบจดัตำาแหนง่ทา่ทาง	การจัดวาง
ต่างๆ	 ทำาให้ง่ายต่อการใช้งานโดยไม่เสียสมาธิใน
การขบัขี	่รวมถงึความกวา้งขวางทีม่มีากเปน็พเิศษ	
จากรูปทรงของตัวรถ
	 จุดเด่นที่สำาคัญกับการดีไซน์ตัวถังในแบบ
สปอรต์	5	ประต	ูทีช่ว่ยใหค้นหวัใจรกัความสปอรต์	
แต่ยังต้องการพื้นที่ใช้สอยภายในห้องโดยสารมี
จุดที่ลงตัว	 เพราะบริเวณด้านท้ายมีการออกแบบ
ให้กว้างขวางกับขนาด	590-1,550	ลิตร	เพื่อตอบ
โจทย์สำาหรับทุกการเดินทาง

	 สัมผสัทีต่อ้งประทบัใจกบัพลังขบัเคล่ือนของเครือ่งยนตด์เีซล	ทวนิ	 
เทอร์โบ	 ขนาด	 2.1	 ลิตร	 ที่สามารถทำากำาลังสูงสุดได้ถึง	 204	 แรงม้า	
พร้อมแรงบิดสูงสุด	 500	นิวตัน-เมตร	ซึ่งสามารถพาตัวรถแหวกม่าน
อากาศจากจุดหยุดนิ่งถึงความเร็ว	100	กิโลเมตรต่อชั่วโมง	ได้ภายใน
เวลา	7.8	วินาที	แม้เครื่องยนต์จะให้กำาลังสูง	สมรรถนะเป็นเยี่ยม	แต่
ก็มีอัตราการบริโภคเชื้อเพลิงเฉลี่ยที่ต่ำาเพียง	 15.6-15.9	 กิโลเมตรต่อ
ลิตร	เท่านั้น
	 การตอบสนองจากช่วงล่างที่พร้อมรองรับการขับขี่แบบสปอร์ต	
ชว่ยใหเ้กดิความมัน่ใจกบัการเดนิทางในทกุชว่งของความเรว็	พวงมาลยั
แบบไฟฟ้าที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่	 ด้วยระบบ	 Electromechanical	
จะช่วยให้การบังคับพวงมาลัยเป็นไปด้วยความเฉียบคม	และให้ความ
คล่องตัวมากขึ้น	
	 บทสรุปที่ลงตัว	 ความโดดเด่นจากรูปทรงการออกแบบ	 และ
สมรรถนะที่สร้างความประทับ	 ทั้งหมดนี้ทำาให้	 MERCEDES-BENZ	
CLS	250	Shooting	Brake	AMG	Premium	ขึ้นแท่นรับรางวัลไปอย่าง
เต็มภาคภูมิ
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MERCEDES-BENZ 
CLA 45 AMG 4MATIC

BEST SPORT SEDAN



Supplement MERCEDES-BENZ15

เครื่องยนต์และสมรรถนะเครื่องยนต์ 	 4	สูบ	16	วาล์ว

ปริมาตรกระบอกสูบ (ลูกบาศก์เซนติเมตร)	 1,991

กำาลังสูงสุด (แรงม้า/กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) 	 360/265/6,000

แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)	 450/2,250-5,000

อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง	 4.6	วินาที

ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง)	 250

อัตราสิ้นเปลืองน้ำามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย (กิโลเมตร/ลิตร) 	 14.1-14.5

ระบบขับเคลื่อน	 เกียร์อัตโนมัติ	7	เกียร์เดินหน้า	AMG	DCT	7-speed	sports

มิติรถยนต์  ยาว/กว้าง/สูง (มิลลิเมตร)	 4,630/1,777/1,432

Sp
ec
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	 ความทา้ทายในการออกแบบอยา่งสดุขัว้ของ	
MERCEDES-BENZ	ทีส่ามารถเรียกเสยีงฮอืฮาจาก
ผู้บริโภคได้อย่างสวยงาม	 กับยนตรกรรมซึ่งมีการ
ดีไซน์ที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัว	 และ
สมรรถนะที่ยอดเยี่ยมจนใครๆ	ก็ต้องยกนิ้วให้
	 เส้นสายบนตัวถังภายนอกมีการออกแบบ
ที่ชวนดึงดูดสายตา	 โดยให้ความรู้สึกสปอร์ตที่
เร้าใจตั้งแต่เมื่อแรกเห็น	 เมื่อผสมกับความหรูหรา
ตามแบบฉบับรถหรู	 จึงทำาให้เกิดความลงตัวจน
ยากที่จะหาใครกล้าปฏิเสธ	 และท่ีสำาคัญ	 กับค่า
สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน	หรือค่า	Cd.	ที่ต่ำาเพียง	
0.22	 นับว่าเป็นค่าที่ทำาให้วงการรถยนต์ต้องตก
ตะลึง
	 การต้อนรับจากภายในห้องโดยสารด้วยกาบ
บนัไดพรอ้มสญัลักษณ	์AMG	เบาะนัง่แบบสปอรต์
เย็บด้วยด้ายตะเข็บสีแดง	 ผสมกับคิ้วอะลูมิเนียม
ลายไม้สีอ่อน  และชุด	 AMG	 DRIVE	 UNIT	 ที่
คอนโซลกลาง	 จะทำาให้ผู้ขับขี่เลือกโหมดระบบ 
ส่งกำาลังได้ตามความต้องการ		
	 ชดุแผงหนา้ปัด	AMG	พรอ้มเมนหูลกัทีร่วมถงึ	
RACETIMER	และจอแสดงข้อมูล	AMG	ทำาให้ทุก
สิ่งทุกอย่างอยู่ในสายตาตลอดเวลา	 และเติมเต็ม
ในทุกความต้องการกับความสปอร์ตที่ใส่ใจในทุก
รายละเอียดได้อย่างสมบูรณ์
	 สมรรถนะทีย่อดเยีย่มเป็นผลจากงานพฒันาที่
ครอบคลุมทั่วถึง	เครื่องยนต์	AMG	เทอร์โบชาร์จ	
4	สูบ	ที่ให้กำาลังสูงสุดถึง	360	แรงม้า	จากความจุ 
กระบอกสบูเพียง	2.0	ลติร	หรอืเทา่กบั	180	แรงมา้

ต่อลิตร	 ซ่ึงจะให้ความตื่นเต้นเร้าใจ	 ความทนทานสูงสุด	 และความ
ประหยัดที่เยี่ยมยอดไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน	
	 ระบบสง่กำาลงัเปน็เกยีรอ์ตัโนมตั	ิAMG	DCT	7-speed	sports	(เดนิ
หน้า	 7	จังหวะ)	 ถ่ายทอดกำาลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และเป็นส่วน
ช่วยทำาให้เกิดความประหยัดน้ำามันเชื้อเพลิงในการขับขี่
	 มัน่ใจไดก้บัระบบขบัเคล่ือน	4	ลอ้ตลอดเวลา	(4MATIC)	ซึง่ทำางาน
โดยการใชค้ลตัชเ์ปยีกแบบหลายแผน่พรอ้มกับระบบควบคมุไฮดรอลกิ
ไฟฟา้ของ	AMG	ทีช่ว่ยในการกระจายแรงบดิตามสถานการณก์ารบงัคบั
ควบคุม	โดยยงัมีระบบตา่งๆ	ทีช่่วยเสรมิสมรรถนะอกี	เช่น	ระบบบงัคับ
เลี้ยว	AMG	Speed-sensitive	steering	ระบบกันสะเทือนแบบสปอร์ต		
เพลา	AMG	และระบบเบรกสมรรถนะสูงของ	AMG	
	 นับว่าเป็นงานวิศวกรรมยานยนต์ที่เฉียบแหลม	 กับยนตรกรรม
สปอรต์คูเปแ้บบ	4	ประต	ูทีพ่กคุณสมบตัมิาอยา่งล้นเหลือ	จนสามารถ
ควา้รางวลั	BEST	SPORT	SEDAN	ไปครอบครองไดอ้ยา่งนา่ภาคภมิูใจ
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MERCEDES-BENZ 
A 45 AMG 4MATIC

BEST SPORT HATCHBACK 5 Door



Supplement MERCEDES-BENZ17

เครื่องยนต์และสมรรถนะเครื่องยนต์   		 4	สูบ	16	วาล์ว

ปริมาตรกระบอกสูบ (ลูกบาศก์เซนติเมตร)  1,991

กำาลังสูงสุด (แรงม้า/กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)   360/265/6,000

แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)   450/2,250-5,000

อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง      				 4.6	วินาที

ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง)    	 250

อัตราสิ้นเปลืองน้ำามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย (กิโลเมตร/ลิตร)  14.1-14.5

ระบบขับเคลื่อน  AMG	เกียร์อัตโนมัติ	7	เกียร์เดินหน้า	7G-DCT

มิติรถยนต์  ยาว/กว้าง/สูง (มิลลิเมตร)   4,292/1,780/1,430
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	 ที่สุดของพลังแห่งการขับเคลื่อนที่พร้อมจะ
กระชากทุกอารมณ	์ความรูส้กึ	ใหพ้ลุง่พลา่นไปกบั
อรรถรสแห่งการขับขี่ด้วยจิตวิญญาณแห่งสปอร์ต
อย่างแท้จริง
	 นับ เ ป็นการส ร้างมาตรฐานใหม่ ให้กับ 
ยนตรกรรมขนาดเล็ก	 โดยฝีมือของ	 AMG	 ด้วย
สุดยอดเทคโนโลยีการออกแบบทั้งภายในและ
ภายนอก	 จากการนำาเทคโนโลยีล่าสุดมาบรรจุไว้
ในตระกูล	A-Class	โดยทีมวิศวกรได้นำาเทคโนโลยี
สำาหรับการแข่งขันรถยนต์เข้ามาบรรจุในพื้นที่	 
ซึ่งนับได้ว่าเล็กมาก	 เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้	 
A	45	AMG	4MATIC	เป็นรถยนต์ที่มีแรงม้าสูงสุด
ในกลุ่มเครื่องยนต์	4	สูบ	เทอร์โบ
	 ความโดดเดน่ทีแ่ตกตา่งจากรถยนตใ์นตระกลู	
A-Class	ทั่วไปก็คือ	ชุดแต่ง	AMG	Night	package	 
ชุดคิ้วกันชน	 ขอบกันชน	 สเกิร์ตข้าง	 สปอยเลอร์ 
หลัง	 และครีบบริเวณกันชนหน้าเป็นสีดำาเงา
ทั้งหมด	 ภายในห้องโดยสารก็เช่นกัน	 มีการ
อัพเกรดความสวยงามสไตล์สปอร์ตจาก	 AMG	
แบบเต็มยศ
	 พระเอกอยา่งเครือ่งยนตส์มรรถนะสงูทีไ่ดร้บั
จากการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงของ	 A	 45	 AMG	
4MATIC	ทำาให้เครื่องยนต์ขนาด	2.0	ลิตร	4	สูบ	
เทอร์โบ	 สามารถผลิตกำาลังออกมาได้สูงสุดถึง	
360	แรงม้า	แรงบิด	450	นิวตัน-เมตร	ซึ่งนับเป็น
มาตรฐานใหม่ของวงการรถยนตใ์นเรือ่งของแรงม้า
ตอ่ขนาดเครือ่งยนต	์สว่นระบบสง่กำาลงัเปน็หนา้ที่
ของเกียร์อัตโนมัติ	 AMG	 DCT	 7-speed	 sports	

พร้อมกับระบบเพลาแบบพิเศษจาก	AMG	อีกเช่นกัน
	 ผลลพัธจ์ากการสรา้งสรรคข์องเทคโนโลยจีาก	AMG	คอืสมรรถนะ
ทีร่นุแรงเรา้ใจ	ดว้ยตวัเลขอัตราเรง่	0-100	กม./ชม.	ทีท่ำาไดภ้ายในเวลา	
4.6	 วินาที	 ส่วนความเร็วสูงสุดนั้นถูกบังคับไว้ที่	 250	 กม./ชม.	 ซึ่งถ้า
ไมม่กีฎในเรือ่งของการบงัคับเพดานความเรว็สูงสุดไว้	กค็งมีตวัเลขท่ีนา่ 
สะพรึงกลัวออกมาให้เห็นแน่นอน	
	 ความเร้าใจแบบสุดขั้วที่สามารถสัมผัสได้จากยนตรกรรมของ	
MERCEDES-BENZ	 เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ถึงเทคโนโลยีอันล้ำาสมัย	 การ
ทุม่เทในการพฒันา	และการก้าวล้ำาเกนิกวา่รถยนตท์ัว่ไปในปจัจบุนั	นบั
เป็นยนตรกรรมที่คู่ควรกับผู้ที่ไม่ชอบตามหลังใคร	และคงเป็นคำาตอบ
สำาหรับรางวัลอันทรงคุณค่า	 BEST	 SPORT	 HATCHBACK	 5	 Door	
ประจำาปี	2015
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เครื่องยนต์และสมรรถนะเครื่องยนต์	 6	สูบ	24	วาล์ว

ปริมาตรกระบอกสูบ (ลูกบาศก์เซนติเมตร)	 2,987

กำาลังสูงสุด (แรงม้า/กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)	 258/190/3,600

แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)	 620/1,600-2,400

อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง	 7.9	วินาที

ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง)    		 220

อัตราสิ้นเปลืองน้ำามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย (กิโลเมตร/ลิตร)    			 7.4-8.0

ระบบขับเคลื่อน 	 เกียร์อัตโนมัติ	7	เกียร์เดินหน้า	7G-TRONIC	PLUS

มิติรถยนต์  ยาว/กว้าง/สูง (มิลลิเมตร) 	 5,120/2,242/1,850

Sp
ec

ific
at
io
n

	 ปิดท้ายกับสุดยอดรถอเนกประสงค์	 ที่มี
คุณสมบัติแห่งการขับเคลื่อนอย่างครบถ้วน	 ด้วย
ตัวถังสไตล์		SUV	แบบ	7	ที่นั่ง	ที่พร้อมจะพาคุณ
และครอบครัวเดินทางไปในทุกแห่งตามที่หัวใจ
ต้องการ
	 รูปทรงอันสง่างามมาจากการออกแบบที่
ชาญฉลาด	 การดีไซน์ทั้งภายนอกและภายในเน้น
ที่ความหรูหรา	 สง่างาม	 โฉบเฉี่ยว	 แต่ดูภูมิฐาน
ตามแบบฉบับ	MERCEDES-BENZ	โดยมาพร้อม
อุปกรณ์มาตรฐานที่จัดมาให้อย่างอัดแน่น	 เช่น	 
ไฟหน้าแบบไบซีนอน	 (bi-xenon)	พร้อมระบบฉีด
น้ำาทำาความสะอาด,	ระบบสอ่งสวา่งอจัฉรยิะ	(ILS-	
Intelligent	Light	System),	หลงัคาพาโนรามกิซนัรฟู	
และชุดบอดี้พาร์ทดีไซน์สปอร์ตจาก	AMG	
	 ภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุชั้นดีที่
ผ่านการเลือกสรร	 โดยมากับความกว้างขวาง
สะดวกสบาย	ทีพ่รอ้มจะพาครอบครวัอนัเปน็ทีร่กั
ของคณุเดนิทางไปดว้ยกนัไดอ้ยา่งอบอุน่	กบัเบาะ
นั่งแบบ	3	แถว	สามารถนั่งได้ถึง	7	ที่นั่ง	โดยเพิ่ม
ความสะดวกสบายอย่างเต็มเปี่ยมกับการทำางาน
ด้วยระบบไฟฟ้า	 และเพลิดเพลินไปกับระบบ
ความบันเทิงเต็มรูปแบบจาก	 COMAND	Online	
ที่ควบคุมการทำางานของวิทยุ-ดีวีดี	 เชื่อมต่อ 
อินเตอร์เน็ต	พร้อมระบบนำาทาง		
	 หัวใจแห่งพลังมาจากเคร่ืองยนต์ดีเซล	 V6	
เทอร์โบ	พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์	 ขนาด	3.0	ลิตร	
กำาลังสงูสดุ	258	แรงม้า	ที	่3,600	รอบ/นาท	ีแรงบิด
สงูสดุ	620	นวิตนั-เมตร	ที	่1,600-2,400	รอบ/นาท	ี

อัตราเร่งจาก	0-100	กม./ชม.	ภายในเวลา	7.9	วินาที	และทำาความเร็ว
สูงสุดได้ที่	 220	กม./ชม.	ขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติเดินหน้า	
7	จังหวะ	(7G-TRONIC	PLUS)	แบบ	DIRECT	SELECT	พร้อมระบบ
เปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย	(Gearshift	Paddles)	
	 เพยีบพรอ้มไปดว้ยระบบความปลอดภยัทีเ่พิม่มากขึน้	อาท	ิระบบ
รักษาสมดุลของตัวรถเมื่อมีลมมาปะทะด้านข้าง	(Crosswind	Assist),	
ระบบรกัษาการทรงตวัขณะเขา้โคง้	ขณะเปลีย่นเลนท่ีความเรว็สงู	หรอื
เมือ่ขับขีแ่บบออฟโรด	(Active	Curve	System)	และเพิม่ความปลอดภยั
อีกระดับ	ด้วยกล้องแสดงภาพ	360	องศา	
	 นับเป็นเรื่องของความสมบูรณ์แบบที่โดดเด่น	 โดยเต็มเปี่ยมไป
ด้วยสมรรถนะ	 เทคโนโลยี	 และความสะดวกสบาย	 ด้วยคุณสมบัติที่ 
ครบเครือ่งแบบนี	้จงึสามารถชนะใจเหลา่คณะกรรมการจนสามารถควา้
รางวัล	BEST	LUXURY	SUV	7	seat	ไปครอบครองได้อย่างสมศักดิ์ศรี
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