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Caracterul premium al lui Mercedes V-Class 
este subliniat și de copleșitorul arsenal tehnic de-
dicat siguranței. Strict pe tema siguranței active, 
notăm prezența în total a 11 sisteme de asistare a 
conducerii. Acestea funcționează cu ajutorul da-
telor furnizate de un radar, de camerele de luat 
vederi cu câmp de acoperire de 360° și de senzorii 
ultrasonici similari cu cei din dotarea limuzinelor 
S-Class. Sistemele Crossswind Assist (înlesnesc 
stabilizarea mașinii când vântul lateral e puternic) 
și Attention Assist sunt numai două exemple de-

osebite din spectrul siguranței active. Cât de spre 
sistemele legate de funcționarea farurilor, cum 
sunt LED Intelligent Light Assist și Adaptive Hi-
ghbeam Assist, acestea reprezintă premiere în cla-
sa MPV. Deși le cunoaștem deja de la alte automo-
bile Mercedes, dispozitivul cruise-control adaptiv, 
Distronic Plus, cu funcție Collision Prevention As-
sist, împreună cu sistemele Lane Keeping Assist și 
Blind Spot Assist vin să completeze caracterul pre-
mium-hightech al lui V-Class. La frontiera dintre 
siguranța activă și cea pasivă se integrează siste-

mul Pre-safe (propus opțional), o altă realizare de 
referință a mărcii Mercedes.

Indiferent la care dintre cele trei motorizări 
facem referire, V-Class dispune de cutie de vi-
teze automată 7G-Tronic (șapte trepte). Varian-
ta de vârf, V 250 BlueTEC, are în dotarea stan-
dard transmisie 7G-Tronic Plus, care include 
padele pentru selectarea treptelor de la volan. 
Alte două dintre numeroasele premiere tehnice 
pe care le oferă V-Class în segmentul MPV sunt 
suspensia adaptivă Agility Control (capabilă să 

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 de bază (euro)

Date tehnice
V 200 CDI

L/4

2143

330/1200

136/3800

13.8 (12.8)*

183 (181)*

5,8

152

2800–3050/725–975

37.018

V 220 CDI

L/4

2143

380/1400

163/3800

11.8 (10.8)*

194 (195)*

5,7

149

2800–3050/725–975

37.877

V 250 BlueTEC

L/4

2143

440/1400

190/3800

– (9.1)*

– (206)*

6,0

157

2800–3050/655–905

41.961

4895–5370 x 1906 x 1880

3200–3430

530/1658

mercedes V-class ridică standardele categoriei în 
privința sistemelor de asistare a conducerii.

Remarcabil: complexul sistem Comand are comenzi 
destul de simplu de explorat și utilizat.

Și totuși, acest panou interior de portieră nu se află în 
interiorul unei limuzine de lux tipice.

Marile portiere din spate sunt culisante și dispun de 
sistem de acționare electric.

Accesul și posibilitățile de modulare 
a portbagajului nu au echivalent pe 

măsură la niciun alt MPV actual.

38 iunie 2014

Notă: * Datele dintre paranteze sunt pentru versiunile cu cutie automată.


