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CONFORT LA CHEIE

A șteptările de la noul model 
C-Class sunt uriașe. Este 
adevărat că, din punct de 

vedere tehnic, al siguranței, di-
mensiunilor și finisării, este noul 
benchmark din clasa medie pre-
mium. Dar ceea ce impresionează 
e că, din punct de vedere dinamic, 
se află doar puțin sub Seria 3, 
mai ales cu sistemul de suspensii 
adaptive prezent și pe modelul 
din testul de față. Și nu-i vorba 
doar despre controlul electronic 
al amortizoarelor, ci despre un 
layout complet nou al suspensii-
lor, ceea ce i-a adus un mare câștig 
nu doar în privința confortului la 
rulare, ci și al agilității. Iar asta, 
indiferent de motorizare.

C-Class impresionează și prin 
eficiență, mai ales la capitolul con-
sum, iar pentru dieselul din test, 

cifrele sunt chiar mai impresio-
nante decât în cazul benzinarului. 
Și, într-adevăr, noul C-Class exhi-
bă rafinament, se conduce ușor, 
nu produce zgomote deranjante, 
ba chiar nici nu se aude că sub 
capotă ar fi un diesel de 2,2 litri și 
170 CP.  Levierul cutiei de viteze au-
tomate 7G-Tronic Plus, care a migrat 
pe coloana volanului, necesită puțină 
obișnuință.  Dar astfel a rămas loc 
suficient pentru noua centrală de 
comandă cu comutator rotativ și 
touchpad. Acesta din urmă este 
precis, dar uneori îl poți atinge cu 
antebrațul, ceea ce e cam deran-
jant. În plus, nu poți să nu remarci 
programele de control ale manage-
mentului propulsiei și suspensiei 
care schimbă răspunsul direcției, 
al cutiei și al motorului, precum și 
duritatea suspensiei. În modul In-

dividual, șoferul poate chiar seta 
separat aceste lucruri.

Cu sau fără diesel sub capotă,  
C-Class se remarcă prin silen țio zi-
tatea cu care rulează, spațiul interi-
or și finisarea rafinată punându-i și 
mai bine în valoare calitățile. Sigur 
că sunt unele lucruri care necesi-
tă un timp de adaptare din partea 
șoferului, precum unele comenzi 
care pot fi accesate și de pe volan, 
și prin comutatorul rotativ, dar 
com pensează printr-un pachet de 
siguranță activă și pasivă impresio-
nant și printr-o eficiență de invidiat.  
Firește că se poate rula sportiv, 
având suficient suflu în plămâni și 
elasticitate în tendoane, dar de ce să 
nu te bucuri mai bine de o călătorie 
relaxată într-o ambianță elegantă? 
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Noul C-Class este 
periculos de sportiv,  
iar suspensiile adap-
tive și programele de 
gestiune electronică îl 
ajută foarte mult. Dar 
rămâne un Mercedes, 
accentul fiind pus  
pe confort.

C ONCLUZIE

MERCEDES C 220

Preț (euro)  31500

Concurenți:   BMW Seria 3, Audi A4

Putere maximă (CP/rpm) 170/3000

0–100 km/h (s) 7.4

Viteză maximă (km/h) 233

Consum mediu ECE (l/100 km) 4,5

Emisii CO2 (g/km) 117

Propulsie Turbodiesel, 4L, 2143 cmc, cuplu 
maxim 400 Nm/1400–2800 rpm, cutie 
automată cu 7 trepte, trac țiu ne spate

Caroserie Sedan cu 5 locuri. L x l x h:  
4686 x 1810 x 1442 mm. Ampatament: 
2840 mm. Volum portbagaj: 480 l. Masă  
la gol: 1570 kg

DATE TEHNICE

În testul internațional realizat de redactorii-șefi ams,  
noul C-Class a impresionat, dar cum se comportă în România 
dieselul C 220 cu transmisia automată 7G-Tronic Plus și un pachet 
de echipare ultramodern?

Un foarte practic coș pliabil este 
oferit contra cost. Portbagaj generos

Ținută de drum exemplară pe drumuri 
denivelate. Design modern

Multitudinea de sisteme electronice 
ajută la „personalizarea“ confortului.


