
 mai 2014 61

îmbină eficient dinamismul cu confortul. Mașinile 
echipate cu Airmatic (oferit opțional, contra unei 
sume de 1475 de euro) au aici un avantaj cert, 
anume sistemul Agility Control. Acesta îi permite 
șoferului să aleagă între modurile Comfort, Eco, 
Sport, Sport+ și Individual. Pe lângă suspensie, 
se pot modifica și setările motorului, accelerației, 
transmisiei automate și direcției. Pe modul Com-
fort, C-Class devine cea mai confortabilă mașină 
din clasa medie, rivalizând cu automobile din cla-
sele superioare. Direcția pare lipsită de precizie, dar 
asta se schimbă radical în modurile Sport și Sport+. 

Ca motorizări, am testat noul C400, dar și 
C200 Bluetec și C250 Bluetec. Primul indica-

tiv ascunde un V6 de 3,0 l supraalimentat, cu 
333 CP. Putem spune că a fost revelația testu-
lui datorită sunetului aparte și a reprizelor ful-
minante, demne de cei 480 Nm. Motorul este 
atât de nou, încât nu există încă prea multe 
cifre oficiale legate de performanțe. Știm că 
mașina atinge 250 km/h, lucru evident odată 
ce apeși prima oară pedala de accelerație, și că 
ar trebui să consume în medie cam 8 l/100 km.  
Cifra reală de consum nici nu contează aici, 
pentru că vorbim de un motor care va fi ales mai 
mult cu inima decât folosind rațiunea. Cert e că 
ne vom mai întâlni cu acest fantastic propulsor 
și pe alte modele din clasele superioare. 

Finisajele sunt la cel mai înalt nivel, lucru evident 
dacă privim panourile ușilor și comenzile de pe 
aceste panouri. 

Pasagerii din spate beneficiază și ei de 
comenzi separate pentru climatizare și 
de guri pentru ventilație. Spațiul pentru pasagerii din spate a crescut sesizabil, 

în special la picioare. 

Luminile ambientale pot fi în mai multe nuanțe, 
ceea ce crește atractivitatea interiorului.

Noul layout al bordului și al 
comenzilor face totul mult 

mai intuitiv de folosit. 

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
C180

L/4

1595

250/1200

156/5300

8.2

225

5,0

116

1395

34.472

C200

L/4

1991

300/1200

184/5500

7.5

237

5,3

123

1445

37.138

C220 BlueTEC

L/4

2143

400/1400

170/3000

7.7

234

4,0

103

1550

39.184

4686 x 1810 x 1442

2840

480

Sub capota lui C200 Bluetec se află un motor 
diesel de 1,6 l și 136 CP ce provine de la Nissan. 
Da, ați citit corect, este unul dintre roadele cola-
borării dintre Daimler și Renault-Nissan. E sufici-
ent de silențios, iar pe hârtie, pare să stea bine ca 
performanțe, oferind 300 Nm cuplu, dar în reali-
tate, pe drumurile de munte pe care l-am testat, 
nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Mult mai po-
trivit pentru noul C-Class ni s-a părut C250 Blue-
tec. Este vorba de vechiul motor de 2,2 l diesel, în 
continuare zgomotos, însă foarte energic. Nici nu 
e greu să vedem de ce, având 204 CP și 500 Nm 
cuplu maxim. Gama este completată inclusiv de 
două versiuni hibride, una diesel și alta pe ben-
zină, și de variante cu tracțiune integrală 4Matic.

Deocamdată, în România, clienții pot alege 
între versiunile C220 Bluetec (motorină) și C180 
sau C200 (ambele pe benzină). Cea mai ieftină 
este C180 cu motorul de 1,6 l și 156 CP, care costă 
34.472 de euro. 
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Noul C-Class reprezintă un 
salt calitativ important față de 
modelul pe care îl înlocuiește. 
Tehnologiile, motoarele de sub 
capotă și inovațiile de la interior 
îl fac un concurent extrem de 
greu de învins de către adversari. 
La asta se adaugă designul foarte 
reușit și pachetul de siguranță. 
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