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Mercedes CLS 250 BlueTec 4Matic

Preț (euro)  61.653

Concurenți:   BMW Seria 6 Gran Coupé, Audi A7

Putere maximă (CP/rpm) 204/3800

0–100 km/h (s) 7.9

Viteză maximă (km/h) 236

Consum mediu ECE (l/100 km) 5,3

Emisii CO2 (g/km) 140

Propulsie Diesel, L4, 2143 cmc, cuplu maxim  
500 Nm/1600–1800 rpm, cutie automată cu 7 trepte,  
trac țiu ne integrală

Caroserie Coupé cu 4 uși și 4 locuri. L x l x h: 4937 x 1881 x 
1418 mm. Ampatament: 2874 mm. Volum portbagaj: 475 l.  
Masă la gol: 1875 kg

DaTe TehniCe

Fără să implice modificări radicale, 
faceliftul reușește să readucă în 
prim-plan Mercedesul CLS grație 
noilor faruri Multibeam Led și 
a actualizărilor de ordin tehnic. 
Deși noua transmisie automată 
9G-Tronic nu e disponibilă în acest 
caz, versiunea 250 BlueTec  
4Matic este foarte inspirată. 
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zează ușor pe ocupanții mai înalți ai mașinii, dar 
lucrurile nu devin sub nicio formă problematice. 
Latura practică e susținută de portbagajul cu capa-
citatea de încărcare de 475 de litri, o valoare mai 
mult decât decentă pentru acest gen de mașină.

În cazul versiunii 250 BlueTEC, echipată cu 
un diesel de 2,2 litri, ce dezvoltă 204 CP și un 
cuplu motor maxim de 500 Nm încă de la turația 
de 1600 rpm, Mercedes CLS nu uimește prin 
performanțe, ci mai degrabă prin consumul de 
combustibil înregistrat, care pe parcursul testului 
a depășit doar ușor pragul de 6 l/100 km, în ca-
zul unui traseu preponderent urban, dar parcurs 
într-un regim destul de susținut. Fiind vorba de-
spre o versiune dotată cu tracțiune integrală, nu 
am putut experimenta noua transmisie automată 
9G-Tronic, aceasta fiind disponibilă doar în cazul 
modelelor cu tracțiune spate, dar nici bine cunos-

cuta cutie de viteze 7G-Tronic nu ne-a dezamăgit 
deloc, deși uneori e ceva mai lentă în schimbarea 
rapoartelor. Una peste alta, fiind vorba despre  
o versiune de motorizare de bază, merită aprecia-
te reprizele viguroase.

Fără a pierde din vedere confortul, trenul de 
rulare are o setare care favorizează sportivitatea. 
Mai mult, direcția cu un feedback mulțumitor, 
având totodată o asistare care necesită o forță 
relativ mică de rotire a volanului, și tracțiunea 
4Matic excelentă se dovedesc a fi aliați de nădejde 
atunci când virajele sunt atacate cu entuziasm. 

Deși nu mai e singur în nișa coupé-urilor cu 
patru uși, Mercedes CLS este în continuare o ale-
gere foarte inspirată: are o personalitate aparte, se 
descur că bine în orice ipostază și rămâne un deschi-
zător de drumuri, de data aceasta prin tehnologie.
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Rafinament dinamic

O linie a caroseriei care denotă 
eleganță și sportivitate în 

același timp

Grafică foarte 
spectaculoasă și 

intuitivă

Tempomat inteligent, util în 
special pe autostradă

Comenzi simple și clare pentru 
sistemul multimedia Comand

Scaune față răcite și încălzite: 
o adevărată desfătare


