CLS

Coupé

Een eerste ontmoeting. En alles wordt anders. U kunt uw blik niet meer
loslaten. Van de sensuele puurheid van het model. En het iconisch
design. Dan wordt u overrompeld. Door de begeerte er ook een te willen
hebben. Eén ogenblik is vaak al meer dan genoeg om helemaal op te
gaan in de CLS Coupé.

Het pure verlangen
naar het bijzondere.

Bij de eerste ervaring bent u al helemaal verloren. De zijdezachte kracht van
een zescilinder lijnmotor heeft autoliefhebbers al heel lang verleid. Elke keer
dat u accelereert, is een zintuiglijke ervaring. Waarbij u naar nóg meer verlangt.

Vastberaden om
te veroveren.

Hij heeft een uitdagende blik. En een voorzijde die zelfbewust iets naar voren helt. De
als optie leverbare MULTIBEAM LED-koplampen met ULTRA RANGE-grootlicht stralen
pure innovatiekracht uit. Daartussen fonkelt een diamond grille, waarvan de contouren
verwijzen naar een legendarische raceauto. Kortom, de CLS Coupé is vastberaden om
de weg te veroveren. En de harten van ware autoliefhebbers.

Een gedistingeerde uitstraling.
Onweerstaanbare verleiding.
Een eerste aanraking. Zacht leder, fraai hout en een widescreen cockpit achter glas
die lijkt te zweven. Alles voelt perfect aan. Waardoor uw zintuigen worden gestreeld.
En u zich volledig ontspant. Zelfs de kleur van de luchtuitstroomopeningen is perfect
afgestemd. En met het nieuwe, als optie leverbare ENERGIZING-comfortprogramma
blijft u fit en geconcentreerd.

Uw bewondering neemt
met elke bocht verder toe.

Kent u het gevoel dat u ergens precies op het juiste moment bent? In de nieuwe CLS
kunt u permanent van dat gevoel genieten. Dankzij de opties DYNAMIC BODY
CONTROL en AIR BODY CONTROL wordt het onderstel namelijk perfect op elke
rijsituatie afgestemd.

Wellicht een van de laatste
stijliconen van deze tijd.

De widescreen cockpit verandert informatie in pure fascinatie.

ALLE BELANGRIJKE GEGEVENS DIRECT IN HET BLIKVELD
EN BINNEN HANDBEREIK

Het instrumentendisplay biedt tot dusver ongekende mogelijkheden met betrekking tot de weergave van
informatie voor de bestuurder. Het gaat hierbij om een digitaal combi-instrument, dat samen met het display
van het multimediasysteem de als optie leverbare widescreen cockpit vormt. Beide displays beschikken
over een beelddiagonaal van 31,2 cm (12,3 inch), waarop informatie in hoge resolutie wordt weergegeven. De
bestuurder kan kiezen uit de weergavestijlen ’Klassiek’, ’Sportief’ en ’Progressief’.

Met het als optie leverbare head-up display wordt een virtueel beeld van
ongeveer 21 x 7 cm in het gezichtsveld van de bestuurder geprojecteerd,
dat op zo’n twee meter voor hem boven de motorkap lijkt te zweven. De
intuïtieve bediening met vingerbewegingen van het eveneens als optie
leverbare touchpad vormt daarop de perfecte aanvulling. Nieuw is de voelen hoorbare feedback, die duidelijk voor nóg meer bedieningscomfort zorgt.

Nieuwe assistentiesystemen. Intelligent geautomatiseerd.
Op snelwegen en provinciale wegen, en zelfs in de stad gedeeltelijk geautomatiseerd rijden, autonoom afremmen en actief
ondersteuning bieden aan de bestuurder. Op elk moment van de dag en nacht de verlichting op de rijsituatie afstemmen.
Dát is Mercedes-Benz Intelligent Drive, waarbij de bestuurder in vrijwel elke rijsituatie uitgebreid wordt ondersteund om
ontspannen op zijn bestemming aan te komen.
EEN SELECTIE VAN DE HIGHLIGHTS VAN MERCEDES-BENZ INTELLIGENT DRIVE

De actieve afstandsassistent DISTRONIC en de actieve stuurassistent kunnen in het stadsverkeer en op

De op het traject afgestemde snelheidsaanpassing past anticiperend de snelheid aan bij bijvoorbeeld bochten,

provinciale en snelwegen automatisch de juiste afstand ten opzichte van een voorligger aanhouden en deze volgen
tot een snelheid van 210 km/h.

kruispunten of rotondes onderweg.

De actieve snelheidslimietassistent stelt een door de camera waargenomen of in het navigatiesysteem opgenomen

De MULTIBEAM LED-koplampen reageren met afzonderlijk aanstuurbare leds snel op de feitelijke verkeerssituatie.

snelheidslimiet als de nieuwe snelheid in voor de actieve afstandsassistent DISTRONIC.

Het gedeeltelijk grootlicht voorkomt dat andere verkeersdeelnemers worden verblind. Wanneer er geen tegenliggers
zijn, wordt het ULTA RANGE-grootlicht permanent ingeschakeld.

MULTIBEAM LED-koplampen.
Grootse ingenieurskunst. Kleine kunstwerken.

ENERGIZING-comfortprogramma –
zorgt ervoor dat u fit en geconcentreerd blijft.

MULTIBEAM LED zorgt ervoor dat het rijlicht snel en nauwkeurig aan de feitelijke verkeerssituatie wordt aangepast. Dankzij 84 individueel aanstuurbare leds kan het licht heel
nauwkeurig worden aangestuurd en ingeschakeld. In totaal vier regeleenheden berekenen
honderd keer per seconde het ideale lichtbeeld, waarbij wordt gebruikgemaakt van een
achter de voorruit aangebrachte camera. De led-achterlichten zijn kleine kunstwerken op
zich. Edge light-technologie zorgt hierbij voor een hoogwaardige, effectieve uitstraling.

In het ENERGIZING-comfortprogramma zijn comfortsystemen gebundeld die bijvoorbeeld
in monotone rijsituaties ervoor zorgen dat de bestuurder en inzittenden fit blijven en voor
welbehagen zorgen. In dit programma zijn de airconditioning, parfumering, ionisatie van
de interieurlucht, muziek/video en massage, verwarming en ventilatie van de stoelen
opgenomen. De standaard sfeerverlichting behoort ook tot het programma, en zorgt
voor een spectaculaire ambiance. De verlichte luchtuitstroomopeningen veranderen
bijvoorbeeld van kleur als de temperatuur in het interieur wordt gewijzigd.

Actieve multicontourstoelen.
Zitcomfort. Perfect op maat.

Burmester® high-end 3D-surround sound system.
Een icoon op audiogebied.

De als optie leverbare actieve multicontourstoelen met rijdynamische en ENERGIZINGmassagefunctie zorgen met behulp van opblaasbare luchtkamers voor uitstekend zitcomfort
en zijdelingse ondersteuning. De ENERGIZING-massagefunctie stimuleert en ontspant de
rugspieren met behulp van veertien luchtkamers in de rugleuning en vier luchtkamers in de
zitting. Daarvoor staan acht programma’s ter beschikking die in twee standen kunnen
worden ingesteld. Zo blijven de inzittenden ook tijdens lange ritten fit. Bij de massagefunctie is vooral de combinatie van zachte druk en weldadige warmte uiterst effectief.

Het als optie leverbare Burmester® high-end 3D-surround system laat zelfs voor de
meest veeleisende audioliefhebbers niets te wensen over. Daarvoor zorgen 25 speciale
hoogvermogenluidsprekers, 25 versterkerkanalen en een totaal uitgangsvermogen van
1450 watt, samen met exclusief voor het model ontwikkelde technologieën. De combinatie
van analoge en digitale elementen levert een expressief, ruimtelijk en fascinerend geluid
op – de Burmester® ’wellness sound’. Met de 3D-sound kunnen de inzittenden mono-,
stereo- en 5.1-muzieksignalen driedimensionaal beleven.

De standaarduitrusting. Boordevol bijzonderheden. AMG Line. Meeslepend dynamisch.
Elegantie en sportiviteit zijn de hoofdkenmerken van de rijke standaarduitrusting. Daartoe
behoren onder andere de voor een coupé typerende diamond grille, de 45,7 cm (18 inch)
lichtmetalen velgen met verschillende banden voor en achter, alsmede de tweedelige
achterbumper met twee verchroomde uitlaatsierstukken. Het kwalitatief hoogwaardig afgewerkte interieur kenmerkt zich door sprekende details, zoals het driespaaks sportstuur,
sierdelen van aluminium en stoelen met een bekleding in lederlook ARTICO/stof zwart.

AMG-styling en de lichtmetalen AMG-velgen zorgen voor een sportieve uitstraling. De
diamond grille met chroompins en het sportieve remsysteem met geperforeerde remschijven
behoren eveneens tot de standaarduitrusting. AMG Line zorgt ook in het interieur met
typische AMG-kenmerken voor meer sportiviteit en exclusiviteit met bijvoorbeeld het aan
de onderzijde afgevlakte multifunctionele sportstuur, de sportieve stoelen met speciaal
dessin, sportpedalen en AMG-vloermatten.

Het nightpakket. Sportief en aansprekend.

designo. Stijlvolle luxe.

De zwarte accenten van het als optie leverbare nightpakket zorgen ervoor dat het exterieur
een nóg sportievere en expressievere uitstraling heeft. Bij dit pakket zijn de lamel van
de diamond grille, de buitenspiegels, de bovenzijde van de portieren en de ruitframes in
zwart uitgevoerd, net zoals de glansgedraaide lichtmetalen velgen. Een verder feature
van het nightpakket is het warmtewerende, donkergetinte glas voor de achterzijruiten en
de achterruit.

De als optie leverbare kleurconcepten designo macchiatobeige/titiaanrood en zwart/
titaangrijs pearl zorgen voor een luxueuze uitstraling en afwerking van het interieur.
Verdere kenmerken zijn de sportieve stoelen die met designo nappaleder zijn bekleed in
een ruitdessin. De zittingen van de stoelen zijn hierbij geperforeerd. Het interieur wordt
perfect afgerond door harmonieus afgestemde sierdelen, een met nappaleder bekleed
dashboard en vloermatten met designo logo.

DYNAMIC BODY CONTROL. Eén druk op de knop verandert alles.
Met het als optie leverbare DYNAMIC BODY CONTROL-onderstel met adaptieve demping voor en achter kan de demping
volledig individueel worden afgesteld. In tegenstelling tot het luchtveringssysteem AIR BODY CONTROL is dit systeem
gebaseerd op het comfortonderstel. Met een vingertop op de DYNAMIC SELECT-schakelaar in de middenconsole kunnen
de eigenschappen van het onderstel geheel naar eigen inzicht op de gewenste rijstijl of aan de conditie van het traject
of wegdek worden afgestemd – snel en traploos. De neiging van de carrosserie om over te hellen of te gaan duiken wordt
onderdrukt door speciale stabilisatievoorzieningen. Bij de rijstanden ’Sport’ en ’Sport+’ wordt de demping straffer afgesteld
om voor dynamiek en wendbaarheid op sportwagenniveau te zorgen.

DIRECT STEERING
Bij de snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging DIRECT STEERING
wordt voor de finishing touch gezorgd met een variabele overbrenging die afhankelijk is van de stuurhoek. Dit systeem zorgt er
bijvoorbeeld op bochtige trajecten voor dat er dynamischer wordt
gereageerd en draagt bovendien bij aan optimale rechtuitstabiliteit.

AIR BODY CONTROL – past zich steeds aan, voor uniek comfort.
Het als optie leverbare AIR BODY CONTROL-luchtveringssysteem met meerdere kamers zorgt in combinatie met een
traploze dempingsregeling voor afrolcomfort en rijdynamiek op topniveau. De demping van elk afzonderlijk wiel past
zich hierbij volledig aan de rijsituatie en de conditie van het wegdek aan. Dit wordt snel en nauwkeurig uitgevoerd met
behulp van twee kleppen voor de trek- en drukrichting van de dempers. Ondertussen kunnen de inzittenden van een
zachte vering genieten. Bij hogere snelheid draagt dit systeem bovendien bij aan een veiliger gevoel vanwege de hogere
rijstabiliteit. De hogere veerconstante, bijvoorbeeld bij het rijden in bochten of bij het afremmen, gaat effectief de
neiging tot duiken en overhellen tegen. Met behulp van DYNAMIC SELECT kan AIR BODY CONTROL in de drie standen
’Comfort’, ’Sport’ en ’Sport+’ comfortabeler of sportiever worden ingesteld. Dankzij de niveauregeling rondom blijft de
CLS op een constant niveau, ongeacht de belading. Bij een snelheid vanaf 138 km/h wordt het niveau 15 mm verlaagd,
om zodoende de luchtweerstand te verminderen en de stabiliteit te verhogen.

VERLAAGD COMFORTONDERSTEL
Het standaard comfortonderstel met selectief dempingssysteem
zorgt voor uitgebalanceerd rijcomfort door het afrolgedrag, de
demping en stabilisatie aan de conditie van het wegdek aan te
passen. Waarbij het met 15 mm verlaagde onderstel vooral in
bochten de rijstabiliteit aanpast, en bovendien voor een sportieve
look zorgt.

Performing in style.
Elke Mercedes-AMG is een uniek meesterwerk met een onmiskenbaar karakter. Wat onze Performancemodellen en sportwagens met elkaar verbindt, is hun ongebreidelde sportiviteit. Hun passie voor
top performance. Zoiets ontstaat als de kunst van onze ingenieurs wordt verheven tot de spirit
van AMG. We zijn ervan overtuigd dat grenzen steeds verder kunnen worden verlegd om
nieuwe doelen te bereiken. Voor ons is dan ook niets vanzelfsprekend. Grenzen worden
immers door mensen gecreëerd, en kunnen ook door mensen worden doorbroken.
Met deze instelling creëren we uitstekende performance voor op het racecircuit –
en op de weg.
Welkom in de wereld van AMG.
www.mercedes-amg.com

Technische gegevens.
Dieselmotoren

Benzinemotoren

CLS 350 d 4MATIC

CLS 400 d 4MATIC

CLS 450 4MATIC

Cilinderinhoud (cm )

2925

2925

2999

2999

Max. vermogen1 (kW [pk] bij t/min)

210 (286)

250 (340)

270+16 (367+22)2

320 (435)2

Acceleratie van 0–100 km/h (sec.)

5,7

5,0

4,8

4,5

3

Topsnelheid (km/h)

3

3

3

Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+

250

250

250

2503

gecombineerd l/100 km

5,8-5,6

5,9-5,7

7,8-7,5

8,9-8,7

gecombineerd km/l

17,2-17,9

16,9-17,5

12,8-13,3

11,2-11,5

CO2-emissie4 gecombineerd (g/km)

156-151

156-151

184-178

203-200

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Brandstofverbruik4

5

Emissieklasse

1

Opgaven maximaal vermogen conform (EG) Nr. 715/2007 in de huidige versie. 2 Kortstondig leverbaar. 3 Elektronisch begrensd. 4 De opgegeven waarden werden gemeten volgens de voorgeschreven meetprocedure. Het betreft ’NEDC-CO2-waarden’ conform art. 2 nr. 1 van (EU) 2017/1153.
De waarden met betrekking tot het brandstofverbruik zijn berekend op basis van deze waarden. Meer informatie over het officiële brandstofverbruik en de officiële CO2-emissie van nieuwe personenwagens vindt u in de ’Leidraad voor brandstofverbruik en CO2-emissie van nieuwe personenwagens’,
die gratis verkrijgbaar is bij alle verkooppunten en Deutsche Automobil Treuhand GmbH. De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen. Waarden variëren afhankelijk van de gekozen opties. 5 Opgaven uitsluitend
geldig binnen de Europese Unie. Landspecifieke afwijkingen mogelijk. Meer technische gegevens kunt u vinden op onze website www.mercedes-benz.nl

Afmetingen.

927

1018

1435

347

279

1618
1890

711
496

499
504

888

2939
4988

1496

1467

1620
2069

Alle gegevens in millimeters. De afgebeelde afmetingen zijn gemiddelde waarden. Ze gelden voor voertuigen in de standaarduitvoering en in onbelaste toestand.

1161

1488

1436

Mercedes-Benz is medeoprichter van de stichting Laureus Sport for Good Foundation.
Sinds de stichting in 2000 in het leven is geroepen, ondersteunt en bevordert Mercedes-Benz de doelen en waarden
van dit wereldwijde gemeenschapsprogramma: met sociale sportprojecten het leven van sociaal achtergestelde of
zieke kinderen verbeteren. Laureus is een fundamenteel onderdeel van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van
Mercedes-Benz. Elke nieuwe Mercedes-Benz draagt deze waarden dan ook uit. Wanneer u een Mercedes-Benz
aanschaft, ondersteunt u de stichting ’Laureus Sport for Good Foundation’.

Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze brochure benaderen

brochure is een internationale uitgave. Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in

de werkelijkheid zoveel mogelijk. Tevens moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig worden beschouwd.
Ze komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze uitgave (01/2018). Deze

België en Nederland geldende standaard- en leverbare uitvoeringen. Hiervoor verwijzen wij naar onze laatste prijslijst.

Daimler AG, dialog@daimler.com, 07-0318

www. mercedes-benz.be

www.mercedes-benz.nl

