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Coupé. Todas as formas da Classe C Coupé foram esculpidas de forma dinâmica  

para destacar os detalhes de seu perfil esportivo. Com um design progressista, 

a frente poderosa e uma linha da cintura ascendente em direção ao eixo traseiro 

conferem ímpeto ao automóvel e uma vista lateral que fascina. O interior também 

impressiona pelos acabamentos em porcelana. Além disso, os assentos específicos 

do coupé assumem quatro posições individuais anatomicamente projetadas, uma 

geometria que proporciona elevado conforto. Exterior e interior expressivos, além   

do potente motor que proporciona mais prazer na direção.

Perfeição em movimento: motorização, transmissão, 

chassi e suspensão.

Sistema de Condução & Chassi | a partir da página 20

Proteção por toda a volta: a obra-prima da tecnologia 

em prol da condução segura e da resposta correta em 

caso de perigo ou acidente.

Segurança | a partir da página 25

Mais luxo por quilômetro: desde sistemas multimídia 

e de assistência até o controle climático e o versátil 

compartimento de carga da Classe C Touring.
Conforto | a partir da página 28

Esporte de alto desempenho de fábrica: os 

equipamentos do C 63 AMG e as opções disponíveis 

do AMG Performance Studio.

AMG | a partir da página 36

Mais opções ao motorista: Designo e acessórios 

genuínos.

Equipamentos opcionais | a partir da página 46

Impressionante em cada detalhe: as dimensões, 

cores externas e dados técnicos.

Fatos & Cores | a partir da página 49

Sedan. A Classe C segue seu próprio caminho, simplesmente porque ela pode. 

Confiante e cativante na aparência, com um exterior poderoso e masculino. Sedutora 

e atraente, conta com um moderno e elegante interior e inteligentes detalhes 

como o PARKTRONIC e o COMAND Online. E isso não é tudo: até dez sistemas de 

assistência, eficientes motores e ricos detalhes em alumínio escovado.

Touring. A prova de que a praticidade pode andar de mãos dadas com a emoção. 

Emocionante, graças ao design dianteiro provocante com características distintas, 

faróis dinâmicos e pára-choques poderosos. Espaçosa em virtude da abundância de 

compartimentos que facilitam ainda mais sua viagem. Potente e responsável, com 

o eficiente motor BlueEFFICIENCY. Mas, acima de tudo, destaca-se seu interior com 

um extenso e modificado painel, onde o luxo é mais que visível.

Fascínio Fatos



Automática
7 Velocidades

Turbo Sport

Grande

1.6 - 16 V

C 180

9,0

12,6

132

Dizem que nada é perfeito.
Nós temos o por que discordar

A Classe C sabe exatamente de onde vem e para onde quer chegar.

Sua aspiração é conduzir a um caminho adiante e ainda mais alto. Incorporando 

excelente design, tecnologia e materiais. Uma nova geração com suas próprias regras.



Supera os mais rígidos obstáculos
Você pode ter tudo. Mas com o prazer vem a responsabilidade. Ágil, por um lado, 

graças à suspensão AGILITY CONTROL, com sistema de amortecimento seletivo. 

Responsável de espírito, por outro lado, graças às medidas BlueEFFICIENCY e à 

injeção direta. Intransigentemente racional: viva o hoje e pense no amanhã.



Automática
7 Velocidades

Turbo Touring Sport

Grande

1.6 - 16 V

C 180

9,0

12,6

132

Deixe seu coração e mente
governarem juntos

A Classe C Touring: tão atraente quanto inteligente. Em uma combinação invejável 

com todas as funcionalidades que você poderia desejar. Agora há espaço para 

combinar com o estilo. Uma nova geração: individual e espontânea.



Automática
7 Velocidades

Turbo Coupé Sport

Grande

1.6 - 16 V

C 180

9,0

12,6

132

Todas as formas esculpidas para 
garantir uma impressão de alto valor

Classe C Coupé: uma combinação que reúne características expressivas da 

família Classe C com o perfil esportivo de um coupé. O interior do automóvel 

atrai tanto quanto o exterior. Seu habitáculo convence pelo controle intuitivo 

de todas as funções e informações importantes para a condução. Além disso,                           

os seus 156 cavalos e o câmbio de 7 marchas 7G-TRONIC Plus aliado ao 

sistema    de amortecimento seletivo proporcionam mais agilidade e eficiência 

com conforto de um Mercedes-Benz.



Mesmo a parte interna pode ser 
a melhor parte

Sempre adequada e com o estilo próprio. A Classe C tem tudo: painel alumínio 

escovado, volante em couro napa e display colorido de alta resolução no painel de 

instrumentos. Vasta mudança: imaculada em cada detalhe.



Tão impressionante dentro quanto fora
A forma sedutora da Classe C - com sua poderosa e provocadora dianteira dispara 

o coração. Já os recursos de conforto e conveniência o acalmam novamente: até 

dez sistemas de assistência e telemática de última geração. 

Com estilo, sempre que você olha: um novo painel, novas superfícies e 

acabamentos. Uma revolução de valores internos.
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Estamos, de forma mais rápida, levando tecnologias 

ambientalmente seguras a seu destino: a estrada. Isso 

porque, como inventora do carro, a Mercedes-Benz 

tem uma responsabilidade especial — responsabilidade 

que assumimos com todas as nossas forças por muitos 

anos. Desde o final de 2010, pudemos oferecer a você 

mais de 85 modelos Mercedes-Benz com tecnologias 

BlueEFFICIENCY, o que causou um impacto muito 

menor sobre o meio ambiente — sem ter aberto mão da 

segurança, do conforto e do prazer em dirigir.

O nosso conceito BlueEFFICIENCY inclui inovações para 

uma mobilidade eficiente e processos otimizados ao longo 

de toda a cadeia de valor. Eles envolvem abordagens 

diferentes, mas todos têm um objetivo em comum: tornar 

a sua mobilidade individual o mais sustentável possível.

As medidas BlueEFFICIENCY – o pacote de eficiência 

Mercedes-Benz. Ele consiste em otimizações 

abrangentes do veículo que poupam combustível e 

diminuem o impacto sobre o meio ambiente. Cada 

modelo combina o motor mais eficiente com uma 

aerodinâmica otimizada e medidas de gerenciamento de 

energia de última geração para minimizar o consumo 

de combustível. Tais medidas incluem acessórios com 

controle inteligente, pneus com resistência de rolagem 

otimizada, componentes leves e a função ECO de 

partida/parada, que está disponível em alguns modelos, 

como o S 400 HYBRID. Os novos motores a gasolina 

BlueDIRECT V6 ou V8 em muitas séries de modelos da 

Classe C à Classe S reduzem o consumo em até 24%, 

além de terem uma potência muito maior.

BlueTEC – o diesel limpo. A Mercedes-Benz colocou no 

mercado a tecnologia BlueTEC para motores a diesel 

com base no sistema common-rail direct injection (CDI). 

Um sistema modular de controle de emissões torna a 

BlueTEC uma tecnologia diesel extremamente limpa. 

Ela não só remove até 95% das partículas dos gases de 

escape como também reduz os óxidos de nitrogênio em 

até 90%. O que sobra é água, o nitrogênio inofensivo e 

a satisfação em contribuir com a redução do impacto 

sobre o meio ambiente.

HYBRID – a combinação inteligente de motorização a 

gasolina e elétrica. Tudo é mais fácil com uma equipe 

bem entrosada. E isso é especialmente verdadeiro no caso 

da tecnologia HYBRID. Ela envolve o uso do motor elétrico 

para recuperar a energia da frenagem e armazená-la na 

bateria. Quando é necessário, essa energia é encaminhada 

para o motor elétrico, que colabora com o motor a gasolina 

quando o carro está acelerando.  Além disso, a unidade 

de controle do motor desliga o motor a gasolina quando 

a velocidade é reduzida para menos de 15 km/h. Desse 

modo, a tecnologia HYBRID pode reduzir o consumo 

de combustível em até 20%. Portanto, ela cuida do meio 

ambiente e também do seu saldo bancário. Um trabalho de 

equipe perfeito.

BlueEFFICIENCY – Acelerando rumo ao futuro

As medidas BlueEFFICIENCY trazem uma redução substancial do consumo 

de combustível e de emissões de CO2 
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BlueTEC HYBRID – diesel limpo combinado com 

motor elétrico. É a união dos benefícios da tecnologia 

HYBRID com os da tecnologia BlueTEC: a energia 

cinética é convertida em energia elétrica, que pode 

ser reutilizada quando necessário. Ao mesmo tempo, a 

tecnologia BlueTEC limpa os gases de escape e remove 

a maioria dos poluentes.

Sistemas inovadores de motorização que desbravam 

novos territórios: E-CELL e F-CELL. A Mercedes-Benz 

desenvolveu duas configurações de motorização livres 

de emissões locais, E-CELL e F-CELL. A configuração 

F-CELL da Classe B já foi introduzida na produção 

de séries pequenas e, desde meados de 2010, vem 

provando sua adequação para o uso diário nas estradas 

da Alemanha. Ela usa hidrogênio para produzir energia 

em uma célula de combustível para o motor elétrico. 

Desde o final de 2010, os primeiros veículos de série 

pequena Classe A equipados com a configuração 

E-CELL estão sendo produzidos. Eles possuem um 

motor elétrico que obtém energia de duas baterias de 

íon-lítio, alcançando uma autonomia de mais de 200 

km. No caso da configuração E-CELL PLUS, no futuro, 

um pequeno motor de combustão interna (Ampliador 

de Autonomia) irá auxiliar o veículo elétrico para 

aumentar essa distância. Com base na Classe E, 

e usando a tecnologia BlueTEC HYBRID, estamos 

desenvolvendo o primeiro veículo híbrido a diesel 

nesta classe. Com seu motor elétrico alimentado a 

bateria, a configuração E-CELL da Classe A facilita uma 

pilotagem livre de emissões locais. Mas isso não é tudo: 

sob a bandeira do “Design para o Meio Ambiente”, 

nós também consideramos todo o ciclo de vida do 

veículo — do planejamento à reciclagem. Isso também 

se aplica à construção e operação de novas fábricas. 

Além disso, estamos envolvidos no desenvolvimento de 

combustíveis alternativos e em pesquisas no campo da 

biônica. Em resumo, a tecnologia BlueEFFICIENCY é 

boa para você e para o meio ambiente.

Mais informações sobre nossas medidas abrangentes 

podem ser encontradas em:

www.mercedes-benz.com/blueefficiency

Com base na Classe E, e usando a tecnologia BlueTEC HYBRID, estamos 

desenvolvendo o primeiro veículo híbrido a diesel nesta classe.

Com seu motor elétrico alimentado a bateria, a configuração E-CELL da 

Classe A facilita uma pilotagem livre de emissões locais.
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Motores de 4 cilindros em linha. O motor otimizado 

de 1,6 litros, 4 cilindros, injeção direta de gasolina, 

temporização variável de válvulas e turbocharger oferece 

um excelente torque e potência, além de um consumo de 

combustível e emissões apropriadamente baixos.

O combustível é usado de forma mais eficiente graças 

à combustão quase completa, enquanto a temporização 

variável de válvulas permite o carregamento otimizado 

dos cilindros, o que reduz o consumo. Essa redução 

também ocorre graças ao peso menor e baixa fricção 

interna. Dois eixos balanceadores garantem uma baixa 

vibração do motor em qualquer faixa de velocidade.

Os motores de 4 cilindros a gasolina vêm com três 

opções de potência:

– C 180 Turbo Sport - desenvolve 156 cv e um torque 

máximo de 250 Nm / 1.250-4.000 rpm

– C 200 Turbo Sport - desenvolve 184 cv e um torque 

máximo de 270 Nm / 1.800-4.600 rpm

– C 250 Turbo Sport - desenvolve 204 cv e um torque 

máximo de 310 Nm / 2.000-4.300

Todos os motores são excepcionalmente silenciosos 

e atendem a requisitos estritos de consumo de 

combustível e emissões (Euro 5).

Motorização
A Mercedes-Benz oferece uma ampla gama de motores ambientalmente compatíveis. Novas tecnologias reduzem o consumo de combustível, enquanto as emissões de 

CO2 são mais baixas do que nunca para a Mercedes-Benz Classe C.
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Os motores de 4 cilindros contam com injeção direta de gasolina, temporização variável de válvulas e um turbocharger (C 250 Turbo Sport)
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7G-TRONIC PLUS. Todos os motores 4 cilintros e 

V6 são combinados com a transmissão automática 

de eficiência otimizada 7G-TRONIC PLUS. A 

configuração 7G-TRONIC PLUS revisada inclui uma 

nova geração de conversor de toque que garante 

respostas mais dinâmicas, mais durabilidade, níveis 

de ruído reduzidos e um consumo de combustível 

significativamente menor.  Além disso, as sete marchas 

do 7G-TRONIC PLUS garantem uma adaptação ideal 

da velocidade do motor em todos os momentos, em 

mudanças de marcha rápidas ou normais. O prazer 

de dirigir também é aprimorado: o carro oferece uma 

aceleração e potência ainda maiores. Nas reduzidas, as 

marchas podem ser puladas para aceleração rápida.

Transmissão
Com o câmbio automático, dotado de um estilo de direção esportiva ou econômica, a transmissão da Classe C é otimizada em linha com o modelo em que está 

instalada. Além disso, ela é intuitiva e ergonômica.
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7G-TRONIC PLUS: uma das mais de 18 milhões de transmissões automáticas produzidas em um período de mais de 50 anos
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Suspensão AGILITY CONTROL com sistema de amortecimento seletivo. A suspensão 

AGILITY CONTROL com o sistema de amortecimento seletivo combina agilidade e 

conforto, pois os amortecedores de choque são ajustados automaticamente de acordo 

com a situação de direção.  O amortecimento aprimorado e a estabilidade do veículo 

são especialmente úteis em pistas com superfícies ruins.

Suspensão esportiva (disponível a partir do modelo C 250 Turbo Sport). A suspensão 

esportiva AGILITY CONTROL, com configurações mais firmes e um corpo 15 mm 

mais baixo. As molas e amortecedores são mais rígidos do que aqueles usados na 

suspensão padronizada AGILITY CONTROL, o que reduz a rolagem da carroceria e 

melhora a estabilidade da direção. A relação mais direta da direção esportiva sensível 

à velocidade complementa a suspensão transferindo os movimentos de esterço para    

a pista de modo ainda mais espontâneo.

Suspensão
A suspensão AGILITY CONTROL com o sistema de amortecimento seletivo oferece um alto nível de conforto e impressionante agilidade.
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ATTENTION ASSIST. Este novo sistema de detecção de 

sonolência pode ser especialmente útil em viagens 

longas. Entre 80 e 180 km/h, o sistema ATTENTION 

ASSIST avisa o condutor assim que detecta sinais típicos 

de sonolência ou desatenção. Tudo graças a sensores 

capazes de analisar o comportamento de direção e 

detectar mudanças.

Intelligent Light System (disponível a partir do modelo 

C 200 Turbo Sport). O sistema tem seis funções: modo 

interior, modo estrada, faróis de neblina aprimorados, 

função de iluminação de curvas, função de iluminação 

ativa e assistência de intensidade adaptativa. Esta 

última oferece o melhor alcance para os faróis 

baixos. A intensidade dos faróis pode ser diminuída 

Ajuda a detectar sonolência nos estágios iniciais. O sistema ATTENTION ASSIST 

pode avisar o condutor para fazer uma pausa e descansar.

O Intelligent Light System é um sistema adaptativo de faróis que se ajusta 

automaticamente de acordo com as condições de tempo, iluminação e direção.

Condução Segura
Os sistemas de assistência da Classe C podem intervir antes que um acidente aconteça: graças à percepção deles, até mesmo situações cruciais podem ser evitadas - a 

base ideal para relaxar ao dirigir.
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automaticamente assim que um veículo em sentido 

contrário com os faróis ligados é detectado. As luzes LED 

de direção diurna aumentam a segurança durante o dia.



Em caso de perigo ou acidente
Se houver risco de um acidente ou se ele não puder mais ser evitado, a Classe C faz tudo o que é possível para oferecer a melhor proteção para condutor e passageiros.

Encostos de cabeça NECK-PRO. Os encostos de cabeça 

NECK-PRO reativos a colisões podem ajudar a reduzir 

o risco do efeito chicote movendo-se para frente e 

para cima, dando suporte às cabeças dos ocupantes 

dos assentos dianteiros no estágio inicial de um          

impacto traseiro.

No caso de impacto traseiro, os apoios de cabeça NECK-PRO podem se mover 40 mm para frente e 30 mm para cima, oferecendo proteção adicional.
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Airbags. Os airbags são instalados como itens de 

série para ajudar a proteger os passageiros: airbags 

frontais que podem ser disparados em dois estágios, 

dependendo da gravidade do acidente, além de airbags 

laterais e nas janelas.

Os 6 airbags instalados como itens de série fazem parte de um sistema de contenção decisivo para ajudar a minimizar as consequências de acidentes.
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Sistemas Multimídia e de Assistência
A Classe C oferece uma gama completa de sistemas de entretenimento, desde o Audio 20 CD até o COMAND Online.

COMAND Online (disponível a partir do modelo C200 Turbo Sport). O sistema 

multimídia COMAND Online, com sistema de navegação do GPS e gráficos otimizados 

do mapa, exibe todas as informações em uma tela central colorida de17,8 cm. 

As funções do sistema incluem um rádio, um equalizador com controle de volume 

sensível à velocidade e o recurso MUSIC REGISTER, com um disco rígido de 6 GB. 

Um entretenimento excepcional é oferecido pelo DVD player, que executa arquivos 

de vídeo e áudio, além do navegador de Internet integrado. Entrada auxiliar,  

um leitor para cartões de memória SD e interface Bluetooth® permitem a conexão 

com dispositivos externos de armazenamento de dados e celulares. Todo o sistema é 

operado intuitivamente por meio de um controle especialmente projetado, localizado 

perto do apoio para o braço.

Audio 20 CD. O sistema Audio 20 combina as principais funções de um sistema de 

entretenimento completo: rádio, CD player, MP3 player, entrada auxiliar e interface 

Bluetooth®.  Após a introdução da nova geração de telemática, a diagonal da tela foi 

aumentada para 14,7 cm.

O COMAND Online combina sistema de áudio, sistema de navegação e funções de telefone. Todas as principais 

funções também podem ser programadas através do sistema de controle por voz LINGUATRONIC (apenas em inglês).

A interface Bluetooth® com sistema mãos-livres e o rádio Audio 20 com teclado de telefone embutido facilitam 

a comunicação móvel
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Sistema de som surround Harman Kardon® Logic 7® (disponível apenas nos 

modelos AMG). Equipado com 12 alto-falantes, incluindo um woofer e um amplificador 

DSP de 9 canais, este sistema opcional Dolby Digital 5.1 tem uma potência de          

450 watts, oferecendo uma acústica de primeira classe em todos os assentos quando 

combinado com o sistema COMAND Online. O som surround 3D e o controle de 

volume sensível à velocidade garantem o prazer acústico.

PARKTRONIC com Assistente Passivo de Estacionamento Parking Guidance 
(disponível para C 250 Turbo Sport). O recurso PARKTRONIC pode avisar ao 
condutor automaticamente se o espaço na frente ou atrás do veículo for insuficiente 
para estacionar ou manobrar. O sistema funciona com o princípio do ecobatímetro: 
sensores nos pára-choques dianteiro e traseiro emitem sinais de ultrassom que 
são refletidos por outros veículos ou obstáculos. Um microcomputador calcula a 
distância atual e a informa ao condutor por meio da tela no painel de instrumentos e 
sinais sonoros. Assim, é possível evitar danos ao estacionar. O Assistente Passivo de 
Estacionamento Parking Guidance pode ajudar o condutor ao estacionar e ao procurar 
uma vaga: sensores ultrassônicos nas laterais do pára-choque dianteiro podem medir 
automaticamente o tamanho das vagas de estacionamento paralelas ao carro se ele 
estiver a uma velocidade de até 35 km/h. O Assistente é inicializado quando um local 
adequado for encontrado e a ré tiver sido engatada. Ele oferece instruções visíveis e 
audíveis ao motorista sobre o ângulo correto de esterço e os pontos de entrada e saída 
no painel de instrumentos. Se o carro não estiver alinhado após o primeiro movimento 
em marcha a ré, o sistema também ajuda o condutor a fazer as manobras necessárias.

12 alto-falantes e 450 watts para a melhor experiência em termos de audição O display no painel de instrumentos oferece uma imagem clara do que está acontecendo durante todos os 

momentos da manobra de estacionamento
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Controle climático
Um clima interior ideal é essencial quando se trata de garantir um alto nível de conforto e segurança na direção. É por isso que o sistema de controle climático da Classe C 

é excepcionalmente versátil e pode ser ajustado de acordo com as necessidades de cada ocupante.

O THERMATIC funciona com base em informações de sensores, incluindo dados sobre a temperatura e umidade do ar - externas e internas.
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THERMATIC. O sistema automático de controle de 

clima THERMATIC pode controlar automaticamente 

a temperatura e a ventilação para o motorista e o 

passageiro da frente. Um sensor solar no pára-brisa 

pode registrar a intensidade e direção dos raios 

solares, por exemplo. Outros recursos de série incluem 

recirculação de ar, porta-luvas refrigerado e um filtro 

de combinação que filtra partículas. Há duas saídas de 

ar adicionais para o compartimento traseiro na parte 

posterior do console central.

THERMOTRONIC (disponível no modelo C63 AMG 

Sedan). O sistema automático de controle de clima 

THERMOTRONIC permite que o condutor e os 

passageiros definam a temperatura usando seus 

próprios controles. Saídas de ar adicionais nas colunas 

e um amplificador de ventilação sob o console central 

garantem uma temperatura ideal na parte traseira.  

Além disso, o modo automático agora pode ser adaptado 

para atender a necessidades individuais com um 

simples botão. Há três opções de estilos climáticos: 

DIFUSOR, MÉDIO ou FOCO.

Controle climático traseiro (incluso no sistema de 

controle climático automático THERMOTRONIC). 

O sistema automático de controle de clima 

THERMOTRONIC inclui controles para os passageiros 

nos bancos traseiros: a velocidade e direção do fluxo de 

ar e a temperatura podem ser facilmente controlados 

com um botão, aumentando o conforto para os 

ocupantes dos bancos traseiros.

O sistema automático de controle de clima THERMOTRONIC opera de 

modo extremamente eficiente, sem produzir correntes de ar. Ele é fácil 

de usar, rápido e silencioso. Os botões de controle foram redesenhados e 

finalizados com uma superfície em cromo-prata para a nova Classe C

A temperatura e o fluxo de ar desejados podem ser definidos com 

precisão usando os controles separados na traseira
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Bancos
Bancos que atendem a uma gama excepcionalmente ampla de requisitos em termos de conforto, design ergonômico e segurança foram desenvolvidos para a Classe C.
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Bancos. Os bancos da Classe C são uma boa novidade 

para os passageiros, pois são excepcionalmente 

confortáveis e oferecem muito espaço para os ombros 

e as pernas. O banco do motorista instalado por padrão 

possui ajuste elétrico parcial e oferece um suporte 

lombar com ajuste manual. Bancos dianteiros com 

ajuste elétrico total estão disponíveis a partir do modelo 

C 250 Turbo. Conceitos de cores, design e canelagem 

específicos para cada linha adicionam toques visuais 

atraentes. Os modelos C 180 Turbo Sport e C 200 

Turbo Sport estão disponíveis em duas opções de cores 

internas – Preto   e Cinza Alpaca. Já o modelo com 

bancos em couro, C 250 Turbo Sport, conta com as 

cores – Preto, Cappuccino, Cinza Alpaca, Bege Sahara.

Bancos climatizados para motorista e passageiro 

dianteiro (disponível apenas nos modelos AMG). O 

fluxo de ar dos bancos climatizados foi configurado 

para garantir um clima equilibrado. Há uma opção de 

três níveis de aquecimento do banco e ventilação ativa 

para resfriamento. A potência dos bancos climatizados 

é reduzida automaticamente após certos períodos.

Pacote de Memória (disponível a partir do modelo 

C 250 Turbo Sport). Os bancos dianteiros estão 

disponíveis com ajuste elétrico total. Os botões para 

este recurso ficam claramente posicionados nas 

portas. Três configurações de memória podem ser 

armazenadas para a regulagem do banco, da coluna 

de direção e dos espelhos externos Ambos os bancos 

dianteiros também possuem suporte lombar com         

4 configurações.

Os sistemas de ventilação e aquecimento dos assentos climatizados 

podem ser ajustados separadamente

O pacote de memória registra até três posições para o banco do 

motorista, coluna de direção e retrovisores externos
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Espaço
A Classe C Touring combina aspectos de luxo e elegância com o generoso espaço interno.

Compartimento de carga. As dimensões da Classe C Touring - 4,60 metros de 
comprimento, 2 metros de largura e 1,46 metros de altura - formam a base para o 
seu compartimento de carga. Há espaço de sobra para até cinco pessoas na Touring - 
mesmo nos bancos traseiros que oferecem aos passageiros um espaço generoso para 
as pernas. O rebatimento completo dos bancos traseiros permite uma capacidade de 
carga de 1500 litros, com uma superfície praticamente lisa. Controles convenientes 
permitem um rebatimento excepcionalmente  fácil dos bancos traseiros a 1/3 - 2/3. 
A Classe C Touring define outro diferencial em relação à carga, pois é capaz de 
carregar até 540 quilogramas com facilidade.  Uma cobertura de aço inoxidável 
no limiar do porta-malas impede arranhões e outros danos no pára-choque e no 
compartimento de carga ao carregar e descarregar o carro.

Cobertura compartimento. A área da coluna C conta com uma cobertura retrátil 
que protege a bagagem contra o sol e os olhos curiosos. Dependendo do tamanho 
da carga que é transportada, a rede de segurança para dividir o compartimento 
pode ser presa às colunas C ou B. Isso ajuda a proteger os ocupantes dos itens no 
compartimento de carga. Outros recursos do porta-malas permitem que os itens 
sejam carregados de forma organizada, como duas redes integradas ao painel 
lateral para o transporte de itens pequenos, dois ganchos de sacola retráteis, quatro 
retentores de carga e um soquete de 12 volts para fornecimento adicional    de 
energia no compartimento de carga.

O rebatimento total dos bancos traseiros permite uma capacidade de carga de até 1500 litros.

A cobertura do compartimento de carga  protege o conteúdo armazenado 

dos raios solares e dos olhos curiosos.
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Tampa de porta-malas EASY-PACK. A tampa de porta-malas pode ser operada 

eletromecanicamente para a sua conveniência. Ela pode ser aberta do banco do 

motorista com um botão, no porta-malas ou com uma chave de ignição. Ela pode 

ser fechada novamente usando o botão EASY-PACK no porta-malas. Neste caso, ela 

também pode ser colocada em uma posição mais baixa. Além disso, a tampa do 

porta-malas pode ser aberta somente até a beirada do teto, ajustando a configuração 

no painel de instrumentos. Independentemente disso, a tampa do porta-malas 

também pode ser aberta e fechada manualmente usando a maçaneta.

Também é possível abrir e fechar a tampa do porta-malas EASY-PACK em uma posição baixa com um simples 

toque em um botão.
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O exterior impressionante do C 63 AMG reflete seus 
valores internos com perfeição: o sedan esportivo, 
que desenvolve 457 cv, oferece saias AMG dianteira e 
traseira, painéis dos estribos laterais e asas dianteiras 
alargadas. O visual atualizado inclui recursos como 
luzes de pilotagem diurna AMG LED, a saia dianteira 
com travessa em preto de alto brilho, a nova grade de 
radiador com aberturas de ventilação cromadas e o 
exclusivo capô AMG.
→ www.mercedes-amg.com

C 63 AMG: Exterior

EXTERIOR

Rodas de liga leve AMG de 5 raios duplos, pintadas em titânio cinza com 
um acabamento de alto brilho, com pneus dianteiros 235/40 R 18 e pneus 
traseiros 255/35 R 18

Estilização AMG, que consiste em saia dianteira com saídas de ar laterais, 
painéis laterais de estribo e saia traseira com estilo difusor

Sistema de frenagem AMG de alto desempenho com discos de freio dianteiros 
de 360 x 36 mm e discos traseiros de 330 x 26 mm

Spoiler lip AMG na tampa do porta-malas (Sedan)

Sistema de escapamento esportivo AMG com canos duplos cromados

Asas dianteiras alargadas com a marcação “6.3 AMG”

Luzes traseiras com tecnologia LED

Capô AMG exclusivo com powerdomes

Saia dianteira AMG exclusiva com travessa em preto de alto brilho

Luzes de direção diurna AMG LED exclusivas

Grade de radiador AMG exclusiva com abertura de ventilação cromada
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Por dentro, o C 63 AMG também impressiona com 
toques esportivos. No coração do interior está o novo 
painel de instrumentos AMG com design de tubo, que 
apresenta uma tela colorida, o indicador de partida 
AMG e o volante esportivo AMG de três raios forrado 
em napa, com perfurações na zona de manuseio e 
alavancas de mudança em alumínio prateado, que 
possuem as seções superiores e inferiores niveladas. 
Os exclusivos bancos esportivos ergonômicos AMG em 
couro designo, (com um ou dois tons) garantem um 
nível de conforto compatível com o status imponente 
do carro. O ambiente dinâmico é completado pelo forro 
preto do teto, frisos em alumínio escuro escovado e aço 
inoxidável escovado para os painéis de estribo da porta 
e pedais esportivos AMG.

C 63 AMG: Interior

INTERIOR

Painéis de estribo AMG em aço inoxidável escovado

Painel de instrumentos AMG, que inclui o RACETIMER e o indicador de 
partida AMG 

Volante esportivo AMG em napa, com as partes superior e inferior achatadas 
e alavancas de mudança de marcha em alumínio prateado

Direção esportiva AMG sensível à velocidade

Bancos esportivos AMG em couro designo

Pedais esportivos em aço inoxidável escovado com botões de borracha

Friso em alumínio escuro escovado

Novo controle rotativo para selecionar os quatro modos de transmissão e a 
função Race Start
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Suspensão esportiva AMG. A suspensão esportiva 

AMG ajustada oferece mais emoção, graças a uma 

maior agilidade, um potencial de aceleração lateral 

aprimorado e melhor conforto geral. Junto com as 

novas rodas de liga leve AMG 5 com raios duplos, 

equipadas com pneus dianteiros 235/40 R 18 e 

pneus traseiros 255/35 R 18, a suspensão dianteira 

específica com três pontos de fixação e uma faixa 

mais larga, a suspensão esportiva AMG sensível à 

velocidade e a ESP ® de três fases, garante-se uma 

dinâmica de direção superior e um grande prazer de 

dirigir. A direção esportiva AMG sensível à velocidade 

possui uma relação ainda mais direta e, portanto, 

oferece mais precisão de manobras em curvas de alta 

velocidade. As molas rígidas da suspensão esportiva 

AMG e amortecedores pressurizados a gás garantem 

a melhor sensação na estrada e movimentos mínimos 

da carroceria. Portanto, a suspensão esportiva AMG 

combina dinâmicas de direção do mais alto nível 

com o característico conforto de longas distâncias 

do Mercedes - exibindo os atributos característicos 

de um verdadeiro AMG. O Programa de Estabilidade 

Eletrônica - Electronic Stability Program,  ESP ® - foi 

especialmente adaptado em linha com o alto nível de 

dinâmica de direção, pois permite que o motorista 

selecione o nível de assistência fornecido pelo sistema 

dinâmico de controle de dirigibilidade, escolhendo 

uma das três configurações de controle diferentes: ON, 

SPORT ou OFF. A configuração ativada é exibida na 

tela central do painel de instrumentos AMG. O sistema 

de frenagem AMG de alto desempenho oferece discos 

de freio grandes, perfurados e com ventilação interna, 

garantindo bons níveis de desaceleração e resistência a 

desgastes. Para não mencionar o controle perfeito dos 

freios e as distâncias curtas de parada.

Motor AMG V8 de 6,3 litros. Um motor de alto giro 

naturalmente aspirado, com tecnologia puro-sangue 

das corridas: o arranjo vertical dos dutos de entrada e 

exaustão e o coletor de magnésio com entrada variável 

e duas válvulas integradas de controle de aceleração 

garantem o carregamento otimizado dos oito cilindros. 

Outros recursos de alta tecnologia incluem o ajuste 

variável do eixo de transmissão, quatro válvulas por 

cilindro, bloco em alumínio rígido e a cobertura de baixa 

fricção TWAS (twin-wire-arc-spraying) usada nas paredes 

dos cilindros. O motor V8 desenvolve 457 cv a 6.800 

rpm, oferecendo uma potência impressionante e um 

torque de 600 Nm a 5000 rpm. Ingredientes ideais para 

acelerações poderosas em qualquer faixa de velocidade 

do motor, pois o motorista tem mais de 500 Nm prontos 

para uso entre 2000 e 6250 rpm.

C 63 AMG: Tecnologia
O motor V8 naturalmente aspirado de 6,3 litros do AMG e a transmissão esportiva AMG SPEEDSHIFT MCT de 7 velocidades oferecem uma experiência emocionante de 

direção e uma dinâmica de pilotagem do mais alto nível. Mas, quando se trata de escolher entre um estilo de direção esportivo ou orientado ao conforto, o motorista 

sempre tem a última palavra.
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Transmissão esportiva AMG SPEEDSHIFT MCT 

com 7 velocidades. Equipada com alavancas de 

transmissão AMG de alumínio no volante, quatro 

modos e uma função Race Start, a nova transmissão 

automática de 7 velocidades oferece uma dinâmica de 

direção aprimorada, mais eficiência e um consumo 

de combustível 10% menor que o modelo anterior. 

A função Race Start permite que o motorista use o 

potencial máximo de aceleração com a melhor tração 

possível. Os modos “S” (Sport), “S+” (Sport Plus), 

“C” (Comfort) e “M” (Manual) possuem diferentes 

características e velocidades de trocas de marcha: as 

mudanças nos modos “S” e “S+” são cerca de 20% ou 

40% mais rápidas que no modo “C”, respectivamente 

– enquanto que as mudanças de marcha no modo 

“M” levam apenas 100 milissegundos, tornando-as 

50% mais rápidas. Basta apertar um botão para ativar 

o modo de direção desejado: claramente esportivo 

ou mais orientado ao conforto. Também há uma 

função automática de desengate duplo nas reduzidas, 

oferecendo uma experiência acústica emocionante e 

a redução dos efeitos do desligamento. Esta função 

tem um efeito positivo ao frear, especialmente ao se 

aproximar de curvas.

A transmissão esportiva AMG SPEEDSHIFT MCT com 7 velocidades 

oferece modos personalizados para maximizar o prazer de dirigir

Tecnologia das corridas automobilísticas dá agilidade máxima ao motor 

AMG V8 de 6,3 litros
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O AMG Performance Studio oferece uma gama de opções para melhorar ainda mais 

os aspectos dinâmicos do C 63 AMG Coupé. Um bom exemplo disso é o pacote AMG 

Performance, que aumenta a potência em 30 cv para um total de 487 cv e também 

inclui um coletor de entrada variável pintado em titânio cinza, o sistema de frenagem 

AMG de alto desempenho, com discos de freio dianteiro compostos, pinças pintadas 

em vermelho, o spoiler lip AMG em fibra de carbono na tampa do porta-malas e o 

volante esportivo AMG em napa e microfibra DINAMICA.

Opções disponíveis separadamente incluem frisos AMG em fibra de carbono, o 

pacote AMG Exterior Carbon-Fibre, painéis de estribo iluminados AMG e a trava de 

diferencial do eixo traseiro.

O pacote AMG Driver’s permite uma velocidade máxima controlada eletronicamente 

de 280 km/h e inclui a participação no treinamento de direção na AMG Driving 

Academy. Além disso, o AMG Performance Studio pode atender à solicitações de 

clientes para veículos personalizados e modelos únicos e especiais.

AMG Performance Studio
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C 63 AMG Coupé Black Series

A edição limitada Black Series da C 63 AMG Coupé 

traz o máximo de esportividade e performance 

diferenciada. Trata-se da Classe C mais potente já 

produzida, ostentando um poderoso motor propulsor 

V8 6.3 litros de 517 cavalos, capaz de atingir os 100 

km/h em impressionantes 4,2 segundos.

O seu design arrojado e agressivo é perceptível em 

inúmeros detalhes do seu exterior, tais como o pacote 

de saias frontal, lateral e traseiro, as rodas AMG de 19 

polegadas e o escapamento duplo com a saída retangular.

No interior, o acabamento em couro designo, estofamento com 

costura vermelha nos bancos e a moldura do painel AMG em 

fibra de carbono satisfazem os gostos mais exigentes.

O pacote de equipamentos completa a experiência a 

bordo, começando pelo ar-condicionado Thermatic, que 

regula a temperatura de 2 zonas de controle individual 

para motorista e passageiro. Com o sistema COMAND 

Online, equipado com tela de 17,8 cm na diagonal, você 

tem acesso à internet e funções como a navegação GPS     

e a reprodução de DVDs e MP3.

Aqueles que buscam ainda mais comodidade, podem 

usufruir do sistema de controle de operações por voz, 

LINGUATRONIC, apenas em inglês. C 63 AMG Coupé 

Black Series: desempenho inigualável e um visual de 

um verdadeiro superesportivo. Você nunca dirigiu uma 

Classe C assim.
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O design interior de alta qualidade pode ser aperfeiçoado com o acrescimento de couro preto, incluindo a parte superior do painel de instrumentos e o beltlines. Além disso, 

uma nova fibra de carbono AMG / acabamento em laca de piano highgloss preto está disponível como um opcional extra. O interior do novo  C 63 AMG vem com a opção de 

estofados em pele de tom único e exclusivo, disponíveis  em areia, preto,  porcelana ou vermelho clássico, dando aos clientes mais exigentes mais opções para tornar o carro 

ainda mais individual e exclusivo.

Designo
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Um aspecto particularmente importante é o transporte 

correto de objetos grandes, como bicicletas, ou malas 

volumosas. Há uma gama de sistemas de suporte 

seguros e flexíveis para essas tarefas. As barras básicas 

de carregamento desenvolvidas especificamente para 

a Classe C podem ser combinadas com vários sistemas 

de rack no teto, como o rack para bicicleta ou as caixas 

de teto Mercedes-Benz, podem ser abertas de ambos os 

lados.

O entretenimento móvel é a grande atração do Apple 

iPad®. A inovadora docking station permite que o tablet 

seja integrado à parte traseira do Classe C. Se o carro 

estiver equipado com o InCar Hotspot, até um iPad 

® que não possui a função UMTS pode se conectar à 

Internet (desde que equipado com WiFi).

Consulte mais detalhes sobre a linha de acessórios 

originais e sua disponibilidade junto a um credenciado 

Mercedes-Benz de sua preferência. 

Rodas de liga leve com 5 raios duplos.

*Imagens meramente ilustrativas.

Navegue pela web, assista a filmes e ouça música: o sistema iPad® para a 

parte traseira oferece o melhor em entretenimento móvel.

A caixa de teto é uma solução elegante para carregar todos os tipos de 

equipamento de esportes ou lazer.

Acessórios Genuínos
Um Mercedes-Benz é mais do que apenas um carro. Ele pode ser um companheiro de viagem, um escritório, um espaço vital. E essa diversidade é refletida na linha de 

acessórios Mercedes-Benz.
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Cores

O sistema inovador de pintura desenvolvido pela 

Mercedes-Benz inclui um dos melhores vernizes do 

mercado automotivo e é um dos aspectos principais

por trás da excelente retenção de valor do carro. 

O segredo está na estrutura molecular 

excepcionalmente densa, que torna os vernizes 

metálicos e não metálicos mais resistentes e produz 

um brilho mais duradouro e visivelmente mais intenso.Instagram
(instagram/mercedesbenzbrasil)

PINTURAS SÓLIDAS

040 Preto Formal

149 Branco Polar

590 Vermelho Opalo

PINTURAS METÁLICAS

183 Preto Magnetite

197 Preto Obsidian

526 Marrom Dolomita

755 Cinza Tenorita

775 Prata Iridium

792 Prata Palladium

890 Azul Cavansite

988 Prata Diamante
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PINTURAS SÓLIDAS PINTURAS METÁLICAS

590 Vermelho Opalo 792 Prata Palladium197 Preto Obsidian

040  Preto Formal 183 Preto Magnetite 775 Prata Iridium

988 Prata Diamante755 Cinza Tenorita

526 Marrom Dolomita* 890 Azul Cavansite149 Branco Polar

Twitter
(twitter.com/mercedesbenzbr) 

Facebook 
(facebook.com/mercedesbenzbrasil)  

YouTube
(youtube.com/mercedesbenzbrasil)

Pós-Venda Mercedes-Benz

A Mercedes-Benz oferece uma ampla gama de facilidades 

e benefícios exclusivos para o cliente que adquire um 

de seus veículos. Em qualquer momento, o cliente 

pode contar com o total respaldo do Pós-Venda 

Mercedes-Benz para aproveitar ao máximo tudo 

o que o seu carro tem a oferecer. 

Programa de Assistência 24 horas Mercedes Service

Os clientes da Mercedes-Benz contam com o Mercedes 

Service, completo programa de assistência 24 horas, sem 

qualquer custo durante o período de vigência da garantia 

do veículo. Por meio do Mercedes Service, a Central 

de Relacionamento com o cliente oferece uma série de 

benefícios, como reboque, táxi, hospedagem, auxílio em 

caso de problemas com os pneus, falta de combustível, 

remoção inter-hospitalar, entre outros. Em caso de pane, 

o cliente dispõe desses serviços a qualquer momento e 

em qualquer parte do território brasileiro, bastando 

para isso entrar em contato com o 0800 970 90 90.

Serviços

O poder aliado à segurança de um blindado de fábrica.
Classe E Guard – Sentir-se seguro é uma prioridade para quem 
está sempre no trânsito. E é por isso que a Mercedes-Benz vem 
oferecendo automóveis blindados de fábrica desde 1928. Com o 
modelo E 500 Guard, você conta não só com o alto padrão de proteção, 
nível VR4, como também com todas as vantagens da Classe E, como 

excepcional conforto e comodidade. A Mercedes-Benz segue o princípio de 
proteção integrada especial, onde os elementos protetores são totalmente 
integrados à carroceria durante o rigoroso processo de produção, a fim de 
garantir aos seus ocupantes uma proteção sem pontos fracos. 
Classe E Guard, o blindado com toda tecnologia e qualidade Mercedes-Benz.   

21BlueEFFICIENCY Serviços Dados Técnicos

Peças Genuínas Mercedes-Benz

Resistentes e precisas, as Peças Genuínas Mercedes-Benz 

são produzidas sob rigorosos critérios de qualidade e são 

perfeitamente adequadas a cada modelo, aumentando 

assim o intervalo entre as manutenções e valorizando 

o veículo ao preservar suas características originais.

Todas as etapas de produção são controladas para que 

nenhuma falha comprometa a eficiência das peças, 

assegurando assim o máximo desempenho, economia, 

segurança e durabilidade aos automóveis.

Central de Relacionamento com o cliente

Referência dentro do segmento, a Central de 

Relacionamento com o cliente Mercedes-Benz está 

disponível 24 horas por dia, oferecendo todo o suporte 

em caso de dúvidas, dados técnicos, sugestões ou 

informações diversas sobre os produtos e serviços 

Mercedes-Benz. 

Além do canal 0800, o cliente também conta com o 

atendimento via chat e e-mail e canais exclusivos nas 

principais redes sociais.

*Não disponível para o modelo Coupé.



Equipamentos

Acabamento interno em preto
Acendimento automático dos faróis
ADAPTATIVE BRAKE com assistência ao arranque em subida
Airbags dianteiros e laterais para condutor e passageiro
dianteiro e Windowbags para condutor, passageiro dianteiro 
e passageiros do banco traseiro
Alarme
Apoios de cabeça dianteiros (2) com NECK-PRO e apoios
de cabeça traseiros (3)
Ar-condicionado THERMATIC
Assentos dianteiros com ajuste elétrico de altura
Assistência de Frenagem (BAS)
ATTENTION ASSIST
Audio 20 CD (rádio com CD Player no painel)
Aviso de perda de pressão dos pneus
Câmbio automático
Controle de cruzeiro TEMPOMAT
Coluna de direção ajustável manualmente
Conectividade via Bluetooth para telefone celular
Cruise control (piloto automático) com limitador de
velocidade variável SPEEDTRONIC
Estofamento em couro sintético ARTICO
Freios ABS (Sistema Antibloqueio de Frenagem)
Grade AVANTGARDE
Luzes dianteiras de condução diurna em LED
Luzes traseiras em LED
Programa Eletrônico de Estabilidade (ESP®) com 
Controle de Tração (ASR)
Rodas de liga leve de 17”
Limpador de pára-brisas com sensor de chuva
Sensor de alarme nos vidros
Suspensão AGILITY CONTROL com sistema 
de amortecimento seletivo
Tapetes originais
Vidros elétricos nas 4 portas
Visor a cores no painel de instrumentos
Volante e Alavanca do câmbio em couro
Volante multifuncional com 12 botões

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
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C 180 Turbo Sport

Design AVANTGARDE
Acabamento interno em alumínio escovado
Teto solar de vidro com inclinação, abertura 
e fechamento elétricos
COMAND Online com GPS
Intelligent Light System com faróis bi-xenônio e limpadores 
de faróis

•
•
•

•
•

C 200 Turbo Sport

Base de equipamentos do modelo C 180 Turbo Sport 
e adicionalmente:

Assentos dianteiros com ajuste elétrico e memória
Estofamento em couro
LINGUATRONIC (sistema de comandos de voz em Inglês)
Media Interface
PARKTRONIC com Parking Guidance
Teclas para seleção de marcha no volante

Teto solar elétrico panorâmico
Bancos individuais bi-partido para 4 passageiros

•
•
•
•
•
•

•
•

C 250 Turbo Sport

C 250 Turbo Coupé Sport

Base de equipamentos do modelo C 200 Turbo
Sport e adicionalmente:

Base de equipamentos do modelo C 250 Turbo Sport e 
adicionalmente:

Pacote Esportivo AMG:

Características internas:
Acabamento do teto em preto 
Alavanca do câmbio com acabamento na cor alumínio 
Bancos dianteiros esportivos 
Pedais esportivos AMG 
Tapetes AMG 
Volante esportivo Pacote Performance AMG:

Aumento da potência máxima para 487cv

Características externas:
Discos de freio dianteiros perfurados 
Pinças de freio dianteiras com descritivo “Mercedes-Benz” 
Rodas com design AMG de 17” 
Suspensão esportiva rebaixada com direção sensível          
à velocidade 
Tubo do escapamento com acabamento em aço inoxidável

•
•
•
•
•
• 
•

•

•
•
•
•
•
 
•

Acabamento do teto em tecido designo preto
Ar-condicionado THERMOTRONIC
Estofamento em couro Designo
Bancos dianteiros esportivos AMG
Encosto do banco traseiro rebatível (1/3 - 2/3)
Painel de instrumentos AMG com RACETIMER
Reconhecimento automático de assento infantil dianteiro
Retrovisores externos com antiofuscante automático e
acionamento elétrico rebatível
Rodas AMG de 18”
Sistema de aquecimento dos assentos dianteiros
Programa Eletrônico de Estabilidade (ESP®) em três estágios
Sistema MUSIC REGISTER: HD interno com 10GB
Sistema quádruplo de saídas de escapamento AMG
Suspensão esportiva AMG
Tapetes AMG

Sistema EASY PACK para o porta-malas (abertura/fechamento)

Ar-condicionado THERMATIC
Pacote performance AMG

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

C 63 AMG

C 63 AMG Touring

C 63 AMG Coupé

Base de equipamentos do modelo C 250 Turbo Sport
e adicionalmente:

Base de equipamentos do modelo C 63 AMG
e adicionalmente:

Base de equipamentos do modelo C 63 AMG
e adicionalmente:

Conforto50 SegurançaSistema de Condução & Chassi

Bancos individuais bi-partido para 4 passageiros
Estofamento em couro ARTICO com destaque para as
costuras dos bancos
Pacote Style: acabamento interno em porcelana piano
lacquer e tapetes com destaque para as costura

Acabamento do forro do teto na cor cinza
EASY PACK - porta-malas com acionamento elétrico
Rebatimento dos bancos traseiros 1/3 - 2/3

•
•

•

•
•
•

C 180 Turbo Coupé Sport

C 180 Turbo Touring Sport

Base de equipamentos do modelo C 180 Turbo Sport
e adicionalmente:

Base de equipamentos do modelo C 180 Turbo Sport
e adicionalmente:

Dados Técnicos

Rodas
C 180 Turbo Sport (Sedan, 
Touring e Coupé) 

C 200 Turbo  Sport C 250 Turbo Sport (Sedan e 
Coupé)

C 63 AMG Sedan, 
Touring e Coupé

51AMG Equipamentos Opcionais Fatos & Cores 

C 180 Turbo Sport C 180 Turbo Touring Sport C 180 Turbo Coupé Sport C 200 Turbo Sport C 250 Turbo Sport C 250 Turbo Coupé Sport C 63 AMG C 63 AMG Touring C 63 AMG Coupé
MOTOR 

Cilindros 4 em linha turbo 4 em linha turbo 4 em linha turbo 4 em linha turbo 4 em linha turbo 4 em linha turbo V8 V8 V8

Cilindrada (cm3) 1.595 1.595 1.595 1.796 1.796                              1.796                                     6.208                             6.208                              6.208

Potência Máxima (cv/rpm) 156 / 5.300 156 / 5.300 156 / 5.300 184 / 5.250 204 / 5.300 204 / 5.500 457 / 6.800 457 / 6.800 487 / 6.800

Torque (Nm) 250 / 1.250 - 4.000 250 / 1.250 - 4.000 250 / 1.250 - 4.000 270 / 1.800 – 4.600 310 / 1.250 - 4.000 310 / 2.000  - 4.300 600 / 5.000 600 / 5.000 600 / 5.000

Câmbio 7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS AMG SPEEDSHIFT 
MCT (7 Vel.)

AMG SPEEDSHIFT MCT 
(7 Vel.)

AMG SPEEDSHIFT 
MCT (7 Vel.)

DESEMPENHO

Aceleração 0 - 100 km/h (s)¹ 8,5 8,7 8,5 7,8 8,7 7,2 4,4 4,4 4,3

Velocidade máxima (km/h)¹ 223 216 223 235 240 240 280² 280² 280²

Peso (kg) 1.485 1.545 1.505 1.505 1.545 1.550 1.730 1.730 1.730

Pneus 225/45 R17 
245/40 R17

225/45 R17 
245/40 R17

225/45 R17 
245/40 R17

225/45 R17  
245/40 R17

225/45 R17 
245/40 R17

225/45 R17
245/40 R17

235/40 R18 
255/35 R18

235/40 R18 
255/35 R18

235/40 R18 
255/35 R18

DIMENSÕES

Comprimento / Largura / 
Altura (milímetros)

4.591 / 2.008 / 1.447 4.606 / 2.008 / 1.459 4.590 / 1.997 / 1.406 4.591 / 2.008 / 1.444 4.591 / 2.008 / 1.444 4.590 / 2.008 / 1.407 4.707 / 2.008 / 1.433 4.701 / 2.008 / 1.448 4.707 / 1.997 / 1.391

Capacidade do porta malas (L) 475 / 67 485-1.500 / 67 450 / 67 475 / 67 475 / 67 450/67 475 / 80 485-1.500 / 80 450 / 80

Spoiler AMG em fibra de carbono (somente na Sedan)
Pinças de freio na cor vermelha
Volante AMG com acabamento em couro Nappa/
Alcantara®
Sistemas de freios AMG de alta performance

•
•
•

•

¹ Dados obtidos em condições especiais de teste
² Limitado eletronicamente



A Mercedes-Benz do Brasil Ltda. reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas de seus produtos a qualquer tempo, ou mesmo
descontinuá-los, independentemente de aviso ou comunicação, sem incorrer em obrigações ou responsabilidades de qualquer espécie. Alguns
equipamentos apresentados nas fotos e textos podem não estar disponíveis após a publicação deste catálogo (Fevereiro/2013). Para mais informações,
entre em contato com a nossa Central de Atendimento 0800 970 90 90 ou consulte nosso website www.mercedes-benz.com.br.
Mercedes-Benz, marca do grupo Daimler.

Código: B09916372


