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حمرك بتقنية احلقن املبا�رش للوقود وال�سحن التوربيني
Engine with Direct Injection and Turbocharging

7G-DCT ناقل حركة اأوتوماتيكي �سباعي التع�سيقات
7-Speed Auto transmission (7G-DCT)

عجلة قيادة ريا�سية متعددة الوظائف
3-spoke sporty multifunction steering wheel

4 برامج تع�سيق متاحة لالختيار
4 selectable gear-shift programs

  فرملة ركن كهربائية
Electric parking brake

وحدة عر�ص ملونة فائقة الو�سوح مقا�ص ١٠.٢٥ بو�سة
10.25 inch high resolution color display 

خا�سية Bluetooth للتحدث احلر   
Bluetooth telephony

مقاب�ص تع�سيق باملقود
Steering wheel gearshift paddles

خمارج تكييف هواء بت�سميم ريا�سي
Sporty air vents with chrome finish

CLA 200 AMG CLA 180 Prog.

التجهيزات وال�سكل اخلارجي
Exterior equipment

18 18
مقا�ص العجالت )بو�سة(

Wheel size (Inch)

225/45 225/45
مقا�ص الإطارات

Tyre size

• •
�سقف بانورامي متحرك

Panoramic sliding sunroof

• •
زجاج خلفي معتم

Rear window tinted glass

• •
خمارج عادم ثنائية

Twin visible exhaust pipes

اأنظمة امل�ساعدة والأمان
Safety and assistance systems

• •
كامريا خلفية

Reversing camera

• •
Run-Flat اإطارات
Run-Flat Tyres

 كابالت الو�سائط املتعددة
Media Interface Cable kit

 م�ساعد منع الت�سادمات
Active Brake Assist

م�ساعد تنبيه ال�سائق
ATTENTION ASSIST

 مقاعد خلفية قابلة للطي ثلث اإلى ثلثني
Rear folded back seats 1/3:2/3

ISOFIX نقاط تثبيت مقاعد الأطفال
ISOFIX child seat attachments

عجالت ريا�سية م�سنوعة من معدن خفيف
Light alloy  wheels

الوظيفة القت�سادية لإيقاف وت�سغيل املحرك
ECO Start/Stop function

مكيف الهواء اأوتوماتيكي
Automatic climate control system

 خا�سية دمج الهواتف الذكية
Smartphone integration



CLA 200 AMG CLA 180 Prog.

 باقات ت�سميمية
Design Packages

• - AMG ت�سميم خارجي 
AMG bodystyling

• -
Night Edition باقة 

Night package

- •
 Progressive باقة 
Progressive line

التجهيزات الداخلية
Interior equipment 

• -
مقاعد ريا�سية
Sports seats

• •
مقعد اأمامي قابل للتعديل كهربائياً مع باقة الذاكرة

Electrically adjustable driver,s seat with memory package

• •
مقود ريا�سي متعدد الوظائف

Multi-function sports steering wheel

• •
عجلة قيادة من اجللد الطبيعي

Leather Steering Wheel

• •
م�سند اأذرع خلفي

Rear armrest

• •
ً مرايات خارجية قابلة للطي كهربائيا

Electrically adjustable exterior foldable mirrors

• •
مرايات داخلية وخارجية بخا�سية م�سادة لالإبهار

Interior and exterior dimming mirrors

• •
اإ�ساءة داخلية خافتة

Ambient lights

اأنظمة امللتيميديا
TELEMATICS

• -
نظام �سوتي متقدم

Advanced sound system

• •
 MBUX  خوا�ص ا�سافية لنظام
Extended MBUX functions

• • MBUX نظام الو�سائط املتعددة
MBUX Multimedia system 

• •
وحدة عر�ص رقمية

Full Digital Instruments Display

• •
 لوحة حتكم باللم�ص

Touchpad without Controller

• •
نظام بلوتوث

Bluetooth interface with audio streaming

• •
مقب�ص USB لالأجهزة اخلارجية

USB socket
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الفر�ص الداخلي
Upholstery

جلد اأرتيكو اأ�سود باألياف دقيقة
ARTICO man-made leather/ 
DINAMICA microfibre - black

جلد اأرتيكو اأ�سود
ARTICO man-made 
leather, black

جلد اأرتيكو بيچ
ARTICO man-made 
leather, beige

اخلامات الداخلية
Trim Elements

اإ�ساءة اأمامية
Headlamps 

Lighting

الأبعاد
Dimensions

LED اإ�ساءة  
LED High Performance 
headlamps 

LED اإ�ساءة  
LED High Performance 
headlamps 

الإ�ساءة اخللفية
Tail Lights

CLA 200 AMG CLA 180 Prog.

العجالت
Wheels

 ت�سميم ٥ برامق مزدوجة
)١٨ بو�سة(
 18-inch 5 twin spoke
light-alloy wheels

ت�سميم ٥ برامق )١٨ بو�سة(
18-inch 5-spoke light-
alloy wheels

  عنا�رش الألومنيوم داخلية
Matrix-look light 
longitudinal-grain aluminium 
trim elements

*جميع البيانات بامللليميرت

Coupé



الألوان
Paintwork

CLA 200 Coupé CLA 180 Coupé

I 4 I 4
عدد الأ�سطوانات/و�سعيتها

Arrangement/no. of cylinders

اأوتوماتيكي
Automatic

اأوتوماتيكي
Automatic

ناقل احلركة
Transmission - gearshift type

1332 1332
ال�سعة احلجمية الإجمالية )�سم3(

Total displacement (cc)

163/5.500 136/5.500
القدرة ال�سمية )ح�سان عند لفة/دقيقة(

Rated output (hp at rpm)

250/1.620 - 4.000 200/1.460 - 4.000
عزم الدوران )نيوتن مرت عند لفة/دقيقة(

Rated torque (Nm at rpm)

8.2 9.0
الت�سارع من الثبات اإلى ١٠٠ كم/�ساعة )ثانية(

Acceleration 0 - 100 km/h (s)

229 216
ال�رشعة الق�سوى تقريباً )كم/�ساعة(

Top Speed (km/h)

5.3-5.6 5.4-5.7
ا�ستهالك الوقود )لرت/١٠٠ كم(

Fuel consumption (l/100 km)

43/5.0 43/5.0
�سعة خزان الوقود )لرت( / احتياطي

Tank capacity (l) / of which reserve approx.

460 460
�سعة �سندوق الأمتعة )لرت(

Boot capacity (l)

1420 1410
وزن ال�سيارة فارغة )كجم(

Kerb weight (kg)

اأ�سود حالك
Night Black

696 144662

فضي إيريديوم
iridium silver

775

667

859

149 191

رمادي جبلي
Mountain Grey

787

914 993

املوا�سفات الفنية
Technical data

Digital white
 رمادي جبلي MAGNOاأبي�ص رقمي

Designo Mountain
Grey MAGNO

اأزرق دنيم
Denim Blue

اأبي�ص قطبي
Polar White

 اأ�سود كوزمو�ص
Cosmos Black

 ف�سي موهاڤي
Mojave Silver

 اأحمر باتاجونيا
Designo patagonia 
red metallic




