
 

MĂSURĂTORI

Accelerații

0–40 km/h 1.5 s
0–80 km/h 3.7 s
0–100 km/h 5.1 s
0–130 km/h 7.8 s 
0–160 km/h 11.2 s
0–200 km/h 18.4 s
0–400 m                                 13.2 s
Viteză maximă 250 km/h

Consum de combustibil în test

Minim 6,9 l/100 km
Maxim 11,4 l/100 km
Mediu 8,7 l/100 km
Autonomie 574 km

Deviația vitezometrului

80 km/h 79 km/h
100 km/h 98 km/h
130 km/h 128 km/h
160 km/h 157 km/h

Frânare

de la 100 km/h rece (gol) 34,1 m
de la 100 km/h rece (încărcat) 33,5 m
de la 100 km/h cald (încărcat) 33,8 m
de la 160 km/h –

de la 100 km/h pe ud –

test µ-split –

       bine, sub 39 m  Condiții atmosferice:
       satisfăcător, între 39,1 și 43,0 m temperatură 4°C,
       insuficient, peste 43,1 m  presiune 1012 mbari

Nivel de zgomot interior (dB(A)) 
100 km/h                            68
130 km/h                        72
160 km/h                        75 
la ralanti 47 
maxim la kickdown 76 

Teste dinamice gol
slalom 18 m 65,7
test ISO 137,0
Test VDA
    viteză la intrare –
    viteză la ieșire –

DATE TEHNICE

Motor
  Specificații  4 cilindri în linie,  

montat longitudinal 
în față, injecție 
directă de benzină, 
supraalimentare 
turbo, intercooler, 

 4 supape/cilindru 
  Cilindree 1991 cmc
  Putere 360 CP (265 kW)/   
 6000 rpm
  Cuplu motor 450 Nm/ 
 2250–5000 rpm
  Alezaj x cursă 83 x 92 mm
  Raport de compresie 8,6:1

 
 
Consum norme ECE
  Urban/Extraurban/Mediu 8,8/5,8/6,9 l

Transmisie
  Cutie de viteze  automată cu 7 trepte
  Tracțiune integrală
  Viteză la 1000 rpm tr.  I – 7,4 km/h
 tr. II – 11,8 km/h
 tr. III – 18,6 km/h 
 tr. IV – 27,2 km/h 
 tr. V – 36,7 km/h
 tr. VI – 47,6 km/h
 tr. VII – 59,1 km/h
 Marșarier –  8,5 km/h

Tren de rulare
  Suspensie față  roți independente, 

tip McPherson, 
arcuri elicoidale, 
amortizoa re 
hidraulice, bară 
stabilizatoare

  Suspensie spate roți independente,  
 tip multilink,  arcuri  
 elicoidale,   amorti- 
 zoare hidraulice,   
 bară stabilizatoare
  Direcție  asistată electric
  Frâne față/spate  discuri ventilate 
  Sisteme de asistare ABS, ESP
  Pneuri 235/35 ZR 19
 

DIMENSIUNI ȘI MASE

Caroserie hatchback
Ecartament față/spate 1557/1561 mm
Greutate la gol 1555 kg
Sarcină utilă 495 kg
 Rază de bracaj st./dr. 11,0/11,1 m 
Volum portbagaj 341–1155 l
Distribuția maselor față/spate 61,8/38,2%
Volum rezervor 50 l  
Coeficient aerodinamic CX 0,34 
Suprafață frontală A – 
Rezistență la înaintare CX x A –

PREȚ/ECHIPAMENTE/GARANȚIE/COSTURI

Preț
Model testat                                  68.758 euro 

Echipare de bază (selecție)
   Airbaguri frontale, laterale și cortină, airbag genunchi șofer, 
asistent pentru prevenirea accidentelor, transmisie automată 
AMG Speedshift 7DCT, tempomat, sistem avertizare pierdere 
presiune în roți, suspensie sport, Attention Assist, faruri bixenon, 
funcție auto start/stop, lumini de frâna adaptive, aer condiționat, 
geamuri cu tentă închisă

Echipare opţională (selecție)
Comand Online 2680 euro
Oglinzi exterioare AMG Carbon 1200 euro
Sunet Sport AMG   500 euro
Eleron Spate AMG   750 euro
Scaune AMG Performance 1800 euro

Garanție
Completă 2 ani
Caroserie 12 ani anticoroziune, 3 ani vopsea
Interval de revizii dinamic (aprox. 25.000 km)

 
Costuri

Taxă de poluare 0 lei
Impozit anual 180 lei
RCA anual aprox. 700 lei

Portbagaj mai mult decât suficient
Comparativ cu A 250, echipat tot cu un motor de 2,0 litri și din 
aceeași familie, A 45 AMG 4Matic dezvoltă mai mult cu

Preț de bază 50.716 euro

Concurenți:                 BMW M135i, Audi S3

Putere maximă 360 CP/6000 rpm

0–100 km/h 5.1 s

Viteză maximă 250 km/h

Consum mediu ECE 6,9 l/100 km

Emisii CO2 161 g/km

3 Ca design, arată 
spectaculos, dar 
multe elemente 
sunt opționale.

3 Scaunele sport 
sunt bine profilate,  
ceea ce ajută la 
controlul mașinii, 
dar și la ergo nomie.

3Deși este foarte 
sportiv, nu renunță 
la aspectele prac- 
tice ale lui A-Class.

  Motor puternic și 
un cuplu uriaș

  Sistem de control 
al sunetului 
evacuării 

  Tracțiune integrală 
permanentă

  Confort și sportivi-
tate la interior

 
PLUS

  Elemente de 
design doar 
opționale

  Suspensie spate 
ușor rigidă

  Consum relativ 
mare în sarcină

  Garanție mică

 
MINUS!!!!!

➊ spaţiu genunchi    975–1200 mm
➋ înălţime interioară faţă 1025 mm
➌ înălţime interioară spate 950 mm
➍ lăţime interioară faţă   1425 mm
➎ lăţime interioară spate   1355 mm 

   FIȘĂ TEHNICĂ   Mercedes A 45 AMG 4Matic

Diagramă putere Și cuplu
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Mercedes A 250

Mercedes A 45 AMG 4Matic

➏ șezut faţă 505 mm
➐ șezut spate 480 mm
➑ distanță de confort 585–810 mm

A 45 AMG nu-i o mașină, 
este o minune inginerească. 
Fiecare detaliu a fost regândit 
pentru performanță, iar dacă 
nu ții seama de consum sau 
de costuri, singurul regret 
pe care îl ai la volanul acestei 
mașini e că nu te afli pe bucla 
nordică a circuitului de la 
Nürburgring.

Adrian Drăgan

C

Volum portbagaj  
341–1155 l

Punctul forte al motorului este sistemul de 
supraalimentare cu turbo și intercooler. Puterea 
e livrată liniar, fără ruperi de ritm, iar cuplul 
enorm asigură o plajă de lucru semnificativă. 
Practic, deși se simte mai bine în ture, motorul 
trage puternic încă de jos.
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L x l x h: 4290 mm x 1780 mm x 1435 mm
Ampatament: 2699 mm

Pachetul 
jantă + 
anvelopă  
de iarnă –

Intră acum pe Janta.ro și 
configurează-ți propriul pachet 
de roți complete pentru iarnă. 
Alegi dintr-o gamă variată 
de jante auto, din aliaj ușor 
sau oțel, omologate TÜV și 
RAR, și ai numeroase opțiuni 
pentru anvelopele de iarnă. 
Noi jantăm și echilibrăm roțile 
gratuit și te invităm la service-ul 
nostru pentru montaj sau ți le 
livrăm gratuit acasă, pregătite 
pentru drum. 

soluția economică  
și confortabilă!
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Acum, și în 6 rate 
fără dobândă, prin 
Cardavantaj sau Card de 
cumpărături Raiffeisen.

Jantă din oțel cu anvelopă de iarnă –  
de la 272 lei/bucată (TVA inclusă) 

Jantă din aliaj cu anvelopă de iarnă –  
de la 440 lei/bucată (TVA inclusă) 


