
The CLS Coupé



*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

หลงใหลไปกับสุนทรียภาพแห่งดีไซน์

The new CLS สปอร์ตคูเป้ 4 ประตูใหม่ เหนือระดับและโฉบเฉี่ยวด้วยไฟหน้า MULTIBEAM LED 
ดีไซน์ใหม่ ลงตัวด้วยกระจังหน้าแบบ diamond grille และช่อง Air-intake ด้านล่าง ทรงพลังด้วย
เครื่องยนต์ดีเซล 1,950 ซีซี 245 แรงม้า พร้อมทะยานน�าคุณสู่ทุกความส�าเร็จอย่างมีสไตล์





*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

ดึงดูดทุกสายตา ท้าทายทุกนวัตกรรม

ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ สะท้อนแนวความคิดของการออกแบบรถของเมอร์เซเดส-เบนซ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ 
ปราดเปรียวที่สุดในรถขนาดเดียวกันด้วยค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่�าเพียง 0.26 เสริมความมั่นใจด้วยนวัตกรรมความ
ปลอดภัยอัจฉริยะ อาทิ ระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุ PRE-SAFE® system และระบบช่วยรักษาระยะห่างจากรถคันหน้า 
Active Distance Assist DISTRONIC



  Risk anAffair



*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้



สัมผัสโลกแห่งความหรูหราสะดวกสบาย

การตกแต่งภายในหรูหราเหนือระดับเสมือน executive lounge ส่วนตัว ด้วยระบบไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสาร 
(Premium Ambient Lighting) 64 สี และ Digital widescreen cockpit หน้าจอแสดงผลความละเอียดสูง 
2 จอต่อเนื่องกันขนาด 31.2 ซม. X 2  สวยงามโดดเด่นด้วยไฟเรืองแสงล้อมรอบช่องปรับอากาศดีไซน์ใหม่ซึ่งได้รับ
แรงบันดาลใจมาจากเครื่องยนต์ของอากาศยาน



ระบบ Active Distance Assist DISTRONIC
ระบบช่วยรักษาระยะห่างจากรถที่อยู่ด้านหน้า หรือ Active Distance Assist 
DISTRONIC ท�างานโดยใช้สัญญาณเรดาร์ท่ีติดต้ังบริเวณกันชนหน้าในการค�านวณระยะห่าง 
ที่ปลอดภัยจากรถคันหน้าที่สัมพันธ์กับความเร็วของรถในขณะนั้น และลดความเร็วของรถ
โดยอัตโนมัติ รวมทั้งช่วยเบรกด้วยระดับแรงเบรกประมาณ 50% ของแรงเบรกปกติ
เพื่อรักษาระยะห่างตามที่ผู้ขับขี่ก�าหนด ระบบสามารถลดความเร็วของรถท่านลงจนกระทั่ง
หยุดนิ่งตามรถยนต์คันที่อยู่ด้านหน้า และยังสามารถควบคุมรถท่านให้ออกตัวตามรถยนต์
คันที่อยู่ด้านหน้า หากรถยนต์คันที่อยู่ด้านหน้าหยุดนิ่งเป็นเวลาไม่เกิน 3 วินาที 
แล้วเคลื่อนที่ต่อไป

เทคโนโลยีระบบ MULTIBEAM LED
เทคโนโลยีชั้นสูงที่ช่วยให้ทัศนวิสัยการขับขี่แม้ในยามค่�าคืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
หลักการท�างานของระบบฯ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของไฟหน้าแบบ MULTIBEAM LED ท�าหน้าที่ 
ควบคุมหลอดไฟแบบ LED จ�านวน 84 หลอด ให้ปรับระดับความสว่างอย่างเป็นอิสระ 
จากกัน โดยมีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวและค�านวณระดับความสว่างอัตโนมัต ิ
และตอบสนองความเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วแม่นย�า ที่ส�าคัญคือความ
ปลอดภัยในขณะมีรถสวนทาง ด้วยระบบส่องสว่างอัจฉริยะ (ILS - Intelligent Light 
System) ปรับเปลี่ยนการท�างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การขับขี่และรูปแบบของถนน 
ระบบ ALS - Active Light System ปรับโคมไฟหน้ารถ ตามการเลี้ยวของพวงมาลัย 
ระบบ Cornering Light เพิ่มความส่องสว่างขณะเลี้ยวโค้ง และระบบ Adaptive 
Highbeam Assist Plus ปรับไฟสูงอัตโนมัติเพื่อไม่ให้รบกวนสายตาของผู้ขับขี่รถยนต์
ที่วิ่งอยู่ในเลนตรงข้าม ยิ่งไปกว่านั้น MULTIBEAM LED ยังตรวจจับทางโค้ง มุมอับสายตา
ได้ในระยะทางที่ไกลมากกว่าเดิมอย่างทั่วถึง และปรับให้แสงมีความสว่างเต็มพื้นที่เพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยสูงสุด

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้



หลังคาซันรูฟเลื่อนเปิด-ปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้า

ระบบล็อกฝากระโปรงท้ายจากภายใน เพื่อความปลอดภัย

ระบบกุญแจ KEYLESS-GO พร้อมฟังก์ชันเปิด-ปิดฝากระโปรง
ท้ายอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้มือ (HANDS-FREE ACCESS)

ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสารแบบ 64 สี 
(Premium ambient lighting)

ระบบเสียงรอบทิศทาง Burmester® surround sound system

หน้าจอแสดงผลข้อมูลแบบ Digital widescreen cockpit

ระบบช่วยน�ารถเข้าจอดอัตโนมัติ พร้อมกล้องแสดงภาพรอบทิศทาง
(Parking Pilot including Active Parking Assist)

ระบบแสดงผลข้อมูลการขับขี่บนกระจกบังลมหน้า
(Head-up display)

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

ฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือระบบปฎิบัติการ 
iOS (Apple CarPlayTM) และ Android Auto

อุปกรณ์มาตรฐาน



CLS 300 d AMG Premium
สง่างามปราดเปรียวด้วยรูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์สไตล์สปอร์ตคูเป้ด้วยไฟหน้าแบบ MULTIBEAM LED ดีไซน์ใหม่ ลงตัวด้วยกระจังหน้าแบบ diamond grille พร้อมช่องรับอากาศเข้า
เครื่องแบบเปิด -ปิดอัตโนมัติ (AIR PANEL) และกันชนหน้า - หลังดีไซน์สปอร์ตจาก AMG เพิ่มมนต์เสน่ห์ด้วยล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตใหม่จาก AMG แบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 19 นิ้ว

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้



Grey open-pore ash wood trim

Information
Titles Grey open-pore ash wood trim 
Code H32 
Grouping Trim 
Approval status Approved 
Status 27.3.2017 
Additional information 
Background information 

1/1

211 leather - black H32 Grey open-pore ash wood trim

ลายไม้ (TRIM ELEMENT)

เบาะหนัง

*ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสีรถของจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์

obsidian black

Information
Titles obsidian black 
Code 197 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

iridium silver

Information
Titles iridium silver 
Code 775 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

graphite grey

Information
Titles graphite grey 
Code 831 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 24.3.2017 
Additional information 
Background information 

1/1

cavansite blue

Information
Titles cavansite blue 
Code 890 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information Metallic paint finish 
Background information 

1/1

ruby black

Information
Titles ruby black 
Code 897 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 23.5.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

197 obsidian black 775 iridium silver 890 cavansite blue 897 ruby black831 graphite grey

สีมาตรฐาน เมทาลิก
(METALLIC PAINTS)

designo diamond white bright

Information
Titles designo diamond white bright 
Code 799 
Grouping designo paintwork 
Approval status Approved 
Status 15.10.2013 
Additional information 
Background information 

1/1

designo hyacinth red metallic

Information
Titles designo hyacinth red metallic 
Code 996 
Grouping designo paintwork 
Approval status Approved 
Status 16.10.2013 
Additional information 
Background information 

1/1

799 designo diamond white bright 996 designo hyacinth red

สีสั่งพิเศษ 
(OPTIONAL EXTRA-METALLIC PAINTS)



รายละเอียดด้านเทคนิค CLS 300 d AMG Premium

เครื่องยนต์ ดีเซลแบบแถวเรียง / 4 สูบ พร้อมเทอร์โบคู่ และอินเตอร์คูลเลอร์

ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) 1,950

แรงม้าสูงสุด (กิโลวัตต์์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที) 180 (245) / 4,200

แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / รอบต่อนาที) 500 / 1,600 – 2,400

อัตราเร่ง 0 - 100 กม. / ชม. (วินาท)ี 6.4

ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม. / ชม.) 250

ความจุถังน�้ามัน (ลิตร) 66

ระบบส่งก�าลัง เกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 9 จังหวะ (9G - TRONIC)

พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ท่ีพวงมาลัย (Steering - wheel Gearshift Paddles)

ขนาดล้อและยาง - หน้า 245/40 R 19

ขนาดล้อและยาง - หลัง 275/35 R 19

มิติตัวถัง (กว้าง xยาว xสูง) (มิลลิเมตร) 1,896 x 4,996 x 1,436



ระบบความปลอดภัย CLS 300 d AMG Premium

ระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุ PRE-SAFE® system •
ถุงลมนิรภัยด้านหน้า 2 ต�าแหน่ง ส�าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร •
ถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเข่าส�าหรับผู้้ขับขี่ •
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง 2 ต�าแหน่ง ส�าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า •
ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้างป้องกันศีรษะ 4 ต�าแหน่ง •
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 5 ที่นั่ง •
โปรแกรมควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESP® (Electronic Stability Program) •
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี ASR (Acceleration skid control) •
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS (Anti - lock braking system) •
ระบบเบรก ADAPTIVE BRAKE พร้อมฟังก์ชัน HOLD และ Hill - Start Assist •
ไฟเบรกกะพริบฉุกเฉิน (Adaptive brake light) •
ระบบช่วยเบรกแบบแอคทีฟ (Active Brake Assist) •
ระบบช่วยรักษาระยะห่างจากรถที่อยู่ด้านหน้า (Active Distance Assist DISTRONIC) •
ระบบรักษาระดับความเร็ว (Cruise control) และระบบจ�ากัดความเร็ว (SPEEDTRONIC) •
ระบบเตือนเพื่อน�ารถเข้าศูนย์บริการ (ASSYST service interval indicator) •
ระบบเตือนแรงดันลมยาง (tyre pressure loss warning system) •
ระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (ATTENTION ASSIST) •
ระบบช่วยน�ารถเข้าจอดอัตโนมัติ (Parking Pilot including Active Parking Assist) •
เซ็นเซอร์ช่วยในการน�ารถเข้าจอด (PARKTRONIC) •
กล้องแสดงภาพรอบทิศทาง •



อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก CLS 300 d AMG Premium

ใบปัดน�้าฝนท�างานโดยอัตโนมัติ พร้อมเซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้าฝน •
ช่องรับอากาศเข้าเครื่องแบบเปิด - ปิดอัตโนมัติ (AIR PANEL) •
ไฟหน้าแบบ MULTIBEAM LED •
ระบบปรับโคมไฟหน้ารถตามการเลี้ยวของพวงมาลัย ALS (Active Light System) •
ระบบเพิ่มความส่องสว่างขณะเลี้ยวโค้ง (cornering light) •
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive Highbeam Assist) •
ไฟ daytime ส�าหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน •
ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED •
ไฟท้ายแบบ LED พร้อมเทคโนโลยีไฟเบอร์ออฟติก •
กระจกมองข้างปรับระดับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า •
กระจกมองข้างด้านซ้ายปรับมุมเอนลงอัตโนมัติเมื่อเข้าเกียร์ถอย •
กระจกมองข้างด้านผู้ขับขี่และกระจกส่องหลังปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ •
กุญแจรีโมทคอนโทรล ควบคุมด้วยคลื่นวิทยุ สั่งการท�างานเปิด-ปิดของเซ็นทรัลล็อกและฝากระโปรงท้าย •
ระบบกุญแจแบบ KEYLESS - GO •
ระบบเปิด - ปิดฝากระโปรงท้ายอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้มือ (HANDS - FREE ACCESS) •
หลังคาซันรูฟ เลื่อนเปิด - ปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้า •
กันชนหน้า - หลังดีไซน์สปอร์ตจาก AMG •
สเกิร์ตข้างดีไซน์สปอร์ตจาก AMG •
สัญลักษณ์  Mercedes-Benz บนคาลิปเปอร์เบรก •
แผ่นรองกันกระแทกใต้ห้องเครื่อง •
ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG แบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 19" •
ยางรถยนต์แบบ Run-flat tyres •



อุปกรณ์มาตรฐานภายใน CLS 300 d AMG Premium

ฟังก์ชัน ECO start/stop •
ระบบปรับรูปแบบการขับขี่ DYNAMIC SELECT •
ระบบแสดงผลข้อมูลการขับขี่บนกระจกบังลมหน้า (Head-up display) •
เบาะนั่งหุ้มหนัง •
เบาะนั่งคู่หน้าปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมหน่วยบันทึกความจ�า •
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังพับได้แบบ 40/20/40 •
ด้านบนของคอนโซลหน้าและด้านบนของแผงประตูหุ้มด้วยหนัง •
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบสปอร์ต 3 ก้านท้ายตัด หุ้มหนัง nappa พร้อมปุ่มควบคุมแบบ Touch Control •
พวงมาลัยนิรภัยพร้อมเพาเวอร์ปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า แบบปรับน�้าหนักตามความเร็วรถ •
ม่านบังแดดด้านหลัง เลื่อนขึ้น -ลงด้วยระบบไฟฟ้า •
นาฬิกาแบบอนาล็อก •
ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ THERMATIC แบบ 2 โซน •
หน้าจอแสดงผลข้อมูลแบบ Digital widescreen cockpit •
ระบบ Audio 20 GPS พร้อมจอแสดงผลขนาดใหญ่ 12.3 นิ้ว •
ระบบน�าทาง (navigation system) •
ฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Apple CarPlay™ และ Android Auto •
ระบบส�าหรับเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ Bluetooth •
ระบบควบคุมและสั่งงานด้วย touchpad •
ระบบเสียงรอบทิศทาง Burmester® surround sound system •
ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสารแบบ 64 สี (Premium ambient lighting) •
กาบบันไดเรืองแสงพร้อมสัญลักษณ์ Mercedes-Benz •
ชุดคันเร่งและแป้นเบรกแบบสปอร์์ต •



หมายเหตุ: รายละเอียดของรถยนต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการเผยแพร่ (มีนาคม 2561) ท้ังนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง รูปแบบ สีของรถ  

รายละเอียดด้านเทคนิค และอุปกรณ์มาตรฐาน ตามแต่ทางบริษัทฯ จะเห็นสมควร โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและปัจจัยต่างๆ รูปภาพของรถท่ีปรากฏในเล่มอาจแสดงถึง  

อุปกรณ์เสริมต่างๆ ท่ีอยู่นอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานที่จ�าหน่าย สีของรถอาจแตกต่างไปจากรูปภาพท่ีปรากฏในเล่มเนื่องจากข้อจ�ากัดของระบบการพิมพ์ ข้อมูลในเล่มนี้  

จะเป็นรายละเอียดทั่วๆ ไป ซึ่งรายละเอียดด้านเทคนิค อุปกรณ์มาตรฐาน และสีของรถ อาจมีให้เลือกแตกต่างกันออกไปข้ึนอยู่กับรุ ่นรถ เช่น รถบางรุ่น รายละเอียดด้านเทคนิค  

อุปกรณ์มาตรฐาน และสีของรถ อาจไม่มีจ�าหน่าย หรืออาจมีในรูปแบบท่ีแตกต่างออกไป ท้ังนี้กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดท่ีผู้จ�าหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ  

ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

www.mercedes-benz.co.th
01-03/2561

www.mercedes-benz.co.th/ebrochure


