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Mai nou, funcțiile 
sistemului multi
media permit o 
integrare extinsă a 
iphoneului ÎMpreună 
cu asistentul siri.

ce privește confortul, și nu pe viraje, unde ambe-
le versiuni se descurcă peste așteptări. În plus, cei 
care nu se înțeleg cu caracterul ușor subvirator al 
motorizării de top cu tracțiune față pot oricând să 
opteze pentru noul sistem de tracțiune integrală 
4Matic. Acesta dispune de un diferențial central 
cu ambreiaj multidisc controlat electrohidraulic 
ce poate varia cuplul motor transmis către punți în 
funcție de necesități. 

Pentru început, adică până la lansarea furi-
osului CLA 45 AMG ce dezvoltă 360 CP dintr-un 
motor alimentat cu benzină, de doar 2 litri,  toa-
te propulsoarele din ofertă afișează valori cât se 
poate de normale atât în dreptul puterii, cât și al 
accelerației sau consumului de combustibil.  La 
capitolul benzină, avem un motor de 1,6 litri, cu 
122 (CLA 180) sau 156 CP (CLA 200), și un altul 
de 2,0 litri și 211 CP (CLA 250). Pentru iubitorii 
dieselurilor, oferta este ceva mai restrânsă, aceștia 
putând alege dintre versiunile 200 CDI (1,8 litri 
și 136 CP) și 220 CDI (2,2 litri și 170 CP). Pus la 
treabă, CLA 250 se turează cu o bucurie debor-
dantă și nu reușește, prin cuplul său de 350 Nm, 
să pună în dificultate sistemul de tracțiune inte-
grală. În schimb, transmisia automată cu dublu 
ambreiaj și șapte trepte pare pe altă lungime de 
undă decât cel de la volan. Problema nu e modul 
sau viteza cu care schimbă treptele, ci momentul 
ales. Evident, această observație nu este valabilă 
în general, ci doar atunci când se forțează nota pe 
viraje, iar soluția o reprezintă folosirea padelelor 
de pe volan. Același comportament al transmisiei 
automate se întâlnește și la 220 CDI, care oferă 
performanțe mulțumitoare cu un consum de com-
bustibil mai mic și suficient rafinament. Nota bene, 
toate propulsoarele sunt echipate cu sisteme stop/
start și respectă deja norma antipoluare Euro 6.

Fără a bate vreun record în ceea ce privește ca-
racterul practic sau spațiul interior, mai ales pen-
tru locurile din spate, noul CLA este o mașină care 
te face s-o dorești pentru că e spectaculoasă, unică 
și capabilă să dea un boost considerabil imaginii 
personale fără a te ruina. Și, dacă tot veni vorba 
de bani, în România, prețul versiunii de bază CLA 
180 este de 30.008 de euro. 
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Tip motor/nr. cilindri

Cilindree (cmc)

Cuplu maxim (Nm/rpm)

Putere maximă (CP/rpm)

0–100 km/h (s)

Viteză maximă (km/h)

Consum mediu (l/100 km)

Emisii CO2 (g/km)

Dimensiuni L x l x h (mm) 

Ampatament (mm)   

Volum portbagaj (l)  

Masă proprie/sarcină utilă (kg)  

Preț (euro)

Date tehnice
cLa 180

L/4

1595

200/1250–4000

122/5000

9.3

210

5,4

126

1395

30.008

cLa 180 BLueeFF.

L/4

1595

200/1250–4000

122/5000

9.9

190

5,0

118

1390

nc.

cLa 200

L/4

1595

250/1250–4000

156/5300

8.6

230

5,5

127

1395

32.984

cLa 250

L/4

1991

350/1200–4000

211/5500

6.7

240

6,1

142

1480

40.300

cLa 200 cDi

L/4

1796

300/nc.

136/nc.

9.4

220

nc.

nc.

nc.

nc.

cLa 220 cDi

L/4

2143

350//1400–3400

170/3400–4000

8.2

230

4,2

109

1525

39.060

4630 x 1777 x 1432

2699

470

Pe bancheta de 2+1 locuri nu poți spune că te lăfăi, dar 
cine vrea să stea în spate într-un coupé? Împrumutat de 
la A-Class, bordul este frumos desenat și ergonomic.


