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Klasa C Kabriolet Mercedes-Benz – modele
Dostawca serwisu
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Dane techniczne Klasy C Kabriolet.

Klasa C Kabriolet

Pokaż wszystkie dane techniczne

Strona startowa
Fascynacje

Mercedes‑AMG C 43 4MATIC

Wybierz silnik

Silnik i osiągi

Wszystkie fakty

Układ/liczba cylindrów

V6

R4

Jazda z otwartym dachem

Pojemność skokowa (cm³)

2996

2143

Moc nominalna (kW [KM] przy obr/min) [1]

270 [367]/5500–6000

Nominalny moment obrotowy (Nm przy
obr/min) [1]

520/2000–4200

Napęd i układ jezdny
Komfort i bezpieczeństwo

Stopień sprężania

10,5 : 1

Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s)

– (4,8)

Prędkość maksymalna (km/h)

– (250)

Design

Wydajność
MercedesAMG

Paliwo i emisja

Modele specjalne

Paliwo

benzyna

Wyposażenie i akcesoria

Pojemność zbiornika paliwa (opcja)/ w tym
rezerwa ok. (l)

66 (–)/7

Dane techniczne

Zużycie paliwa w mieście (l/100 km) [2]

– (11,2–11,0)

Modele

Zużycie paliwa poza miastem (l/100 km) [2]

– (6,9–6,7)

Wymiary

Zużycie paliwa średnio (l/100 km) [2]

– (8,4–8,3)

Emisja CO2 średnio (g/km) [2]

– (194–190)

Emisja tlenków azotu (NOx) średnio
(mg/km)

– (14,8)

Klasa emisji spalin/klasa wydajności [3]

– (Euro 6/D)

Współczynnik cw

brak danych

Doradztwo i zakup

Konfigurator
(PLN)

Cena całkowita z VAT od

OnlineCode

189 000

Przeniesienie siły napędowej
Napęd

stały napęd na wszystkie koła

Skrzynia biegów

– (9GTRONIC)

Przełożenia mechaniczne

–

Przełożenia automatyczne

5,35/3,24/2,25/1,64/1,21/1,00/0,86/0,72/0,60/
R 4,80

Przełożenie przekładni głównej

– (3,07)

Układ jezdny i układ kierowniczy
Oś przednia

oś wielowahaczowa

Oś tylna

oś wielowahaczowa

Zawieszenie z przodu/z tyłu

sprężyny śrubowe, dwururowe amortyzatory
gazowe/sprężyny śrubowe, dwururowe
amortyzatory gazowe

Opony/obręcze kół z przodu

225/45 ZR 18

Opony/obręcze kół z tyłu

245/40 ZR 18

Hamulce z przodu

tarcze, wentylowane od wewnątrz i
perforowane

Hamulce z tyłu

tarcze, masywne

Ilości, wymiary i masy
Masa własna/ładowność (kg) [4]

– (1870/445)

Dopuszczalna masa całkowita (kg)

– (2315)

Maksymalne obciążenie dachu (kg)

brak danych

Pojemność przestrzeni bagażowej (l)

360

Pojemność przestrzeni bagażowej (l) przy
otwartym dachu

285

Pojemność bagażnika (VDA) (l) [5]

360, zamkn.

Długość/szerokość wraz z lusterkami (mm)
[6]

4696/2016

Rozstaw osi (mm) [6]

2840

Średnica zawracania (m)

11,70

Rozstaw kół przednich/tylnych (mm) [6]

1602/1554

Dopuszczalna masa przyczepy bez
hamulca/z hamulcem przy 12%/z
hamulcem przy 8% (kg)

– (750/1000/brak danych)

285–360

Po zakończeniu redakcji niniejszych informacji mogły nastąpić zmiany w danych
technicznych.
Dane w nawiasach dotyczą automatycznej skrzyni biegów.

https://www.mercedes-benz.pl/content/poland/mpc/mpc_poland_website/pl/home_mpc/passengercars/home/new_cars/models/c-class/a205/facts/technicaldata/m…
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