
CLS Coupé





Första mötet – och inget är sig likt. Blicken naglas fast vid den sinnliga 
klarheten och den ikoniska designen. Plötsligt känner du det – ett  
överväldigande habegär. Ibland räcker det med ett ögonblick för att du 
ska vara fast.



Jakten på något  
utöver det vanliga

Den första erfarenheten är fängslande. Den silkeslena kraften från en 6-cylindrig 
radmotor har alltid lockat bilentusiaster. Varje acceleration är en upplevelse för dina 
sinnen och får dig att längta efter mer.



Fast besluten att erövra
Blicken är beslutsam. Fronten sträcker sig självsäkert framåt och nedåt. MULTIBEAM 
LED-strålkastare (tillval) med ULTRA RANGE-helljus utstrålar innovationskraft. Mellan 
strålkastarna gnistrar en diamantgrill vars kontur för tankarna till legendariska racerbilar. 
Nya CLS har bestämt sig för att erövra både vägarna och bilfantasternas hjärtan.





Den första beröringen. Mjukt läder, slätt trä och en till synes fritt svävande widescreen- 
panel bakom glas på instrumentbrädan. Allt känns helt rätt. Stimulerande och rogivande 
på samma gång. Till och med ventilationsmunstyckena briljerar i färg. Nya ENERGIZING 
komfortstyrning (tillval) hjälper dig att hålla fokus.

Intrycket – lyx 
Frestelsen – enorm 



Är du bekant med känslan av att vara på precis rätt plats i precis rätt tid? I nya CLS 
kan du uppleva den om och om igen. Välj mellan chassi DYNAMIC BODY CONTROL 
och chassi AIR BODY CONTROL som anpassar sig optimalt efter varje körsituation.

Fascinationen ökar  
i varje kurva





Kanske en av vår  
tids sista stilikoner 





Instrumentdisplayen ger helt nya möjligheter att visa information för föraren. Det rör sig om ett digitalt  
kombiinstrument som tillsammans med multimediesystemets skärm utgör tillvalet widescreen-panel. Båda 
skärmarna mäter 31,2 cm (12,3 tum) och informationen visas i hög upplösning. Föraren kan välja mellan tre  
visningsstilar: Klassisk, Sportig och Progressiv.

Widescreen-panelen förvandlar information till inspiration ALLT VIKTIGT I SYNFÄLTET. OCH UNDER FINGERTOPPARNA 

Tillvalet vindrutevisning projicerar en ca 21 x 7 cm stor virtuell bild som 
upplevs sväva över motorhuven omkring två meter framför vindrutan,  
bekvämt placerad i förarens synfält. Det perfekta komplementet får du med 
pekplattan (tillval) som möjliggör intuitiv styrning med fingerrörelser. En  
nyhet är den haptiska och akustiska återkopplingen, som ökar användarkom-
forten ytterligare.



Nya hjälpsystem – intelligent automatik
Att köra delvis automatiskt på motorvägar, landsvägar och till och med i städer, bromsa automatiskt och avlasta föraren aktivt.  
Eller att anpassa belysningen efter ljuset såväl dag som natt. Detta och mycket mer innebär Mercedes-Benz Intelligent Drive,  
som avlastar i så gott som alla körsituationer och låter föraren komma fram betydligt mer avspänd.

ETT URVAL AV TILLVALEN INOM MERCEDES-BENZ INTELLIGENT DRIVE 

MULTIBEAM LED-strålkastarna kan snabbt anpassa varje enskild lysdiod efter den aktuella trafiksituationen.  
Det partiella helljuset skärmar av ljuset från identifierade trafikanter, och på fria raksträckor växlar ULTRA RANGE 
helljus till en permanent bred upplysning av vägbanan.

Den aktiva hastighetspåminnaren registrerar hastighetsbegränsningar via kameran eller navigationssystemet och 
använder dessa data för att reglera hastigheten via den aktiva avståndsassistenten DISTRONIC.

Den ruttbaserade hastighetsanpassningen tar hänsyn till vägens sträckning med kurvor, korsningar eller rondeller 
för att kunna anpassa hastigheten i god tid.

I stadstrafik, på landsväg och på motorväg kan den aktiva avståndsassistenten DISTRONIC och den aktiva  
styrassistenten automatiskt hålla rätt avstånd till framförvarande fordon. Vid hastigheter upp till 210 km/h kan 
bilen dessutom följa framförvarande fordon.



Med MULTIBEAM LED-strålkastarsystemet (tillval) anpassas färdbelysningen snabbt och 
exakt till den aktuella trafiksituationen. Via 84 individuellt reglerbara LED-lampor kan ljuset 
tändas precis när det behövs. Totalt fyra styrenheter beräknar 100 gånger per sekund 
den ideala ljusbildslängden genom att använda information som registreras av en kamera 
placerad bakom vindrutan. De markanta LED-bakljusen är nästan som små konstverk. 
Edge Light-tekniken ger en högklassigt och uttrycksfullt utseende.

Som tillval finns ENERGIZING komfortstyrning som förenar olika komfortsystem till exakt 
definierade program. Det kan pigga upp vid monotona körningar eller skapa mer lugn  
och välbefinnande. Systemet omfattar klimatisering, doftsättning/jonisering, musik/videor 
samt massage, uppvärmning och ventilering av stolarna. En viktig del är panelbelysningen 
som ingår i grundutförandet. Ljuset från panelbelysningen ger en skön stämning i kupén, till 
exempel med belysta ventilationsmunstycken som till och med kan reagera på den valda 
temperaturen med olika färger.

MULTIBEAM LED-strålkastare –
stor ingenjörskonst i små detaljer

ENERGIZING komfortstyrning –  
hjälper dig att hålla fokus



De aktiva multikonturstolarna (tillval) med dynamikfunktion och massagefunktion  
ENERGIZING ger bästa möjliga sittkomfort och utmärkt sidostöd med hjälp av uppblåsbara 
luftkuddar. Massagefunktionen ENERGIZING stimulerar och har en avslappnande verkan 
på ryggmuskulaturen, helt enligt ditt önskemål, med 14 luftkuddar i ryggstödet och fyra 
luftkuddar i kuddarna, i åtta program och två intensitetslägen. Det gör att du kan känna 
dig fräsch även efter att ha kört mycket långa sträckor. Kombinationen av lätt tryck och 
behaglig värme ger särskild effekt.

Tillvalet Burmester® High-End 3D-Surround Sound System imponerar på de mest kräsna 
öron. Det säkerställer 25 specialutformade prestandahögtalare, 25 förstärkarkanaler 
med upp till 1 450 watt i systemeffekt och teknik utvecklad exklusivt för den här bilen. 
Kombinationen av analoga och digitala element skapar en ovanligt verklighetstrogen  
och njutbar ljudbild – Burmester®-klangen. Med 3D-surroundljudet kan de åkande njuta 
av tredimensionellt mono-, stereo- och 5.1-ljud i bilen. 

Aktiva multikonturstolar – 
skräddarsydd sittkomfort

Burmester® High-End 3D Surround Sound System – 
ikonisk i alla register



Redan grundversionen utstrålar sport och elegans. I utrustningen ingår bland annat en 
coupétypisk kylarinklädnad med diamantgrill, 45,7 cm (18 tum) stora lättmetallfälgar 
med olika däckdimensioner fram och bak och en tvådelad bakre stötfångare med två 
kromade avgasrörsförlängningar. Även interiören präglas av högsta kvalitet, bland annat 
med treekrad sportratt, paneler i aluminium och stolar med klädsel i äder (svensk standard).

AMG Styling och AMG lättmetallfälgar ger ett mycket sportigt intryck. Diamantgrillen med 
kromade pins och ett sportigt dimensionerat bromssystem med hålborrade bromsskivor 
fram är andra höjdpunkter i utrustningen. Med AMG Line Interiör blir den exklusiva och 
sportiga känslan extra påtaglig, till exempel genom multifunktionssportratten som är  
avfasad nedtill, specialdesignade sportiga stolar, sportpedalställ och AMG golvmattor. 

Full av finesser – grundversionen Medryckande och dynamisk – AMG Line



De svarta detaljerna i tillvalet Night Package ger bilen ett än mer sportigt och sofistikerat 
uttryck. Här ingår utvalda detaljer i högblankt svart, som lamellen i diamantgrillen,  
ytterbackspegelkåporna, fönsterkantslisterna och fönsterramarna. Även de glanssvarvade 
lättmetallfälgarna går i svart. I utrustningen ingår också värmedämpande mörktonade  
bakre sidorutor och bakruta.

Färgkoncepten designo macchiatobeige/tizianröd och svart/titangrå Pearl (båda tillval) 
skänker en exklusiv och lyxig karaktär åt interiören. Bland de utmärkande egenskaperna 
syns sportiga stolar med klädsel i designo nappa med rombmönster och perforering  
i sitsen. Matchande paneler, instrumentpanelöverdel i nappa samt innertak och golvmattor 
med designo-emblem fulländar interiörkonceptet.

Sportig och uttrycksfull med Night Package Stilsäker lyx med designo



DIREKTSTYRNING

Direktstyrningen består av en hastighetsrelaterad servostyrning 
med variabel utväxling som anpassas till rattvinkeln. På till  
exempel kurviga vägar innebär detta mer dynamiska styrreaktioner 
samtidigt som spårstabiliteten ökar vid körning rakt fram.

DYNAMIC BODY CONTROL – en knapptryckning som förändrar allt
Chassit DYNAMIC BODY CONTROL (tillval) med adaptiv stötdämpning för fram- och bakaxeln ger en individuell inställning 
av dämpningen. Det bygger till skillnad från luftfjädringssystemet AIR BODY CONTROL på grundutförandets komfortchassi. 
Med hjälp av en fingerrörelse på DYNAMIC SELECT-väljaren i mittkonsolen kan föraren justera egenskaperna hos chassit 
helt efter egen smak och körstil och efter hur vägsträckan och vägegenskaperna ser ut. En nignings- och krängningsreglering 
reducerar automatiskt rörelser i karossen. I lägena Sport och Sport+ ökar stötdämparnas effekt, vilket ger en dynamik 
på sportbilsnivå.



KOMFORTCHASSI MED SÄNKNING

Komfortchassit (ingår) med selektivt passivt dämpningssystem ger 
en jämn åkkomfort genom att optimera rullningsegenskaperna, 
dämpningseffekten och stabiliseringen beroende på hur vägbanan 
ser ut. Chassit är sänkt med 15 mm vilket tack vare den lägre 
tyngdpunkten förbättrar körstabiliteten, särskilt i kurvor, och ger 
bilen en sportigare framtoning.

AIR BODY CONTROL – kontinuerlig anpassning för enastående komfort
Flerkammar-luftfjädringssystemet (tillval) AIR BODY CONTROL ger i kombination med en steglös dämpningskontroll en 
åkkomfort och kördynamik på mycket hög nivå. Dämpningen på varje hjul anpassar sig kontinuerligt till den aktuella  
körsituationen och vägens beskaffenhet. Systemet arbetar snabbt och med hög precision via skilda ventiler för drag- och 
tryckriktningen i dämparna. Passagerarna njuter av en mjuk grundfjädring och den säkra känslan av hög körstabilitet vid 
stigande hastighet. Den stramare fjädringen minskar effektivt krängningsrörelser i exempelvis kurvor eller vid inbromsningar. 
Via körprogramsväljaren DYNAMIC SELECT kan AIR BODY CONTROL ställas in i de tre olika lägena ”Comfort”, ”Sport” 
och ”Sport+” för allt från en komfortbetonad till en sportig chassisättning. Den pneumatiska nivåregleringen runtom håller 
dessutom bilen på en variabel nivå oberoende av lasten. I hastigheter över 138 km/h sänks bilen med ytterligare 15 mm 
för att minska luftmotståndet och ge en ännu högre stabilitet.



Prestanda med stil
Varje Mercedes-AMG är ett unikt mästerverk med en omisskännlig karaktär. Det som förenar våra 
prestandabilar och våra sportbilar är den utpräglade sportigheten och passionen för maximala 
prestanda. Detta uppstår när ingenjörskonst möter den alldeles speciella AMG-andan. Vi tror 
att man måste förflytta gränser för att nå nya mål. Och vi tar ingenting för givet. Människor 
skapar gränser och människor kan övervinna dem. Med den här inställningen skapar  
vi enastående prestanda för motorsporten – och vägarna. 

Välkommen till Mercedes-AMG.

www.mercedes-amg.com





Tekniska data

1  Uppgifter om effekt enligt EG-direktiv nr 715/2007 i dess gällande lydelse. 2 Tillfälligt tillgänglig. 3 Elektroniskt reglerad. 4 De angivna värdena har beräknats enligt föreskriven mätmetod. Det är ”NEDC-CO2-värdena” enligt artikel 2 nr 1 i genomförandeförordning (EU) 2017/1153. Värdena för  
bränsleförbrukning har beräknats utifrån dessa värden. För mer information om officiell bränsleförbrukning och officiella specifika CO2-utsläpp hos nya personbilar hänvisar vi till Konsumentverkets webbtjänst www.bilsvar.se. Angivna värden avser inte ett enskilt fordon och är inte en del av erbjudandet, 
utan tjänar enbart som jämförelse mellan de olika fordonstyperna. Samtliga utsläppsvärden gäller bil i grundversion. Högre utrustningsnivå, svensk standardutrustning, större däckdimension och högre vikt kan ge högre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Fordonsindividuella uppgifter om förbrukning 
och utsläpp finns på Konsumentverkets webbtjänst www.bilsvar.se. Värdena varierar beroende på vald extrautrustning. 5 Gäller endast inom EU. Landsspecifika avvikelser är möjliga. 6 Beräkningen baseras på uppmätt CO2-utsläpp med hänsyn till fordonets vikt. Gäller endast Tyskland. Det finns fler 
tekniska data på www.mercedes-benz.se

Dieselmotorer

CLS 300 d CLS 350 d CLS 350 d 4MATIC CLS 400 d 4MATIC

Cylindervolym, cm3 1.950 2.925 2.925 2.925

Effekt1, kW [hk] vid v/min 180 [245] / 4.200 210 [286] / 4.600 210 [286] / 4.600 250 [340] / 4.400

Acceleration 0 –100 km/h, s 6.4 5.8 5.7 5.0

Maxhastighet, km/h 2503 2503 2503 2503

Bränsleförbrukning4, l/100 km
Stadskörning
Landsvägskörning
Blandad

6,5 - 6,7
4,3 - 4,6
5,2 - 5,4

6,4 - 6,6
4,9 - 5,1
5,5 - 5,7

6,8 - 7,1
5,1 - 5,4
5,8 - 6,0

6,8 - 7,1
5,1 - 5,4
5,8 - 6,0

CO2-utsläpp4 blandad körning, g/km 137 -142 145 - 149 152 - 159 152 - 159

Utsläppsklass5/energiklass6 A A B B

Bensinmotorer

CLS 350 CLS 450 4MATIC CLS 53 4MATIC+

Cylindervolym, cm3 1.991 2.999 2.999

Effekt1, kW [hk] vid v/min 220 [299] / 5.800 - 6.100 270 [367] / 5.500 - 6.100 320 [435] / 6.100

Acceleration 0 –100 km/h, s 6.0 4.8 4.5

Maxhastighet, km/h 2503 2503 2503

Bränsleförbrukning4, l/100 km
Stadskörning
Landsvägskörning
Blandad

9,3 - 9,4
5,6 - 5,7
6,9 - 7,1

10,2 - 10,5
6,4 - 6,6
7,8 - 8,0

11,5 - 11,6
7,1 -7,2
8,7 - 8,9

CO2-utsläpp4 blandad körning, g/km 158 - 162 178 - 184 200 - 203

Utsläppsklass5/energiklass6 B C D



Mått

Alla mått i millimeter. Uppgifterna på bilderna är medelvärden. De gäller för olastade bilar med grundutrustning. 

1 620
2 069 

4 988
1 1612 939 888

927

347

496
711

1 018

504 
499

279

1 436

1 488

1 467

1 496

1 890
1 618

1 435



Om uppgifterna i denna publikation: Produkten kan ha ändrats efter sista redigering (12 december 2017). Tillverkaren 
har rätt att införa konstruktions- och designändringar, avvikande färgnyanser och förändrad leveransomfattning, under 
förutsättning att dessa förändringar och avvikelser är skäliga ur ett kundperspektiv. Med reservation för eventuella feltryck. 
Återförsäljare eller tillverkare kan använda beteckningar eller sifferuppgifter för beställning eller för en beställd produkt 
utan att några anspråk kan göras utifrån detta. Bildmaterialet kan innehålla tillbehör eller tillval som inte ingår i standard-

leveransomfattningen. Denna publikation har internationell spridning. Information om lagar, rättigheter och skatter är 
dock endast giltig i Tyskland vid publikationens manusstopp. Kontakta din lokala Mercedes-Benz återförsäljare om du 
har frågor om vilka lagar och föreskrifter som gäller i Sverige.
www.mercedes-benz.se

Daimler AG, dialog@daimler.com, 09-0318

Mercedes-Benz är en av de samarbetspartners som har varit med ända sedan stiftelsen ”Laureus Sport for 
Good Foundation” grundades år 2000.
Sedan dess stödjer och sponsrar Mercedes-Benz det viktiga arbetet hos detta globala program, som med hjälp av  
olika idrottsprojekt vill ge ett bättre liv åt socialt utsatta eller sjuka barn och ungdomar. Laureus har blivit en viktig del av  
det samhällsansvar som vi på Mercedes-Benz tar på största allvar. Varje ny Mercedes kan därför betraktas som en 
ambassadör för våra värderingar. När du köper en Mercedes stödjer du stiftelsen ”Laureus Sport for Good Foundation”.


