
Mercedes-AMG C-Class Coupé



*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

สะท้อนตัวตนของคุณ ด้วยจิตวิญญานของ AMG
Mercedes-AMG C 43 4MATIC Coupé เร้าใจด้วยขุมพลัง AMG 3.0 ลิตร V6 Biturbo ที่ให้แรงม้า
สูงสุดถึง 367 แรงม้า จับคู่ระบบส่งก�าลังเกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 9 จังหวะ (9G-TRONIC) พร้อมระบบเปลี่ยน
เกียร์ที่พวงมาลัย (Steering - wheel Gearshift Paddles) พุ่งทะยานด้วยอัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. 
ในเวลาเพียง 4.7 วินาที ตอบโจทย์ความต้องการของนักขับที่ชื่นชอบการขับขี่รถยนต์สมรรถนะสูงเสมือนรถแข่ง





*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้



ดีไซน์โฉบเฉี่ยว ปราดเปรียวทุกมุมมอง

โดดเด่นสะดุดตา ด้วยกระจังหน้า diamond grille สีเงิน พร้อมตราสัญลักษณ์เมอร์เซเดส-เบนซ์  
และ AMG โฉบเฉี่ยวทุกมุมมองตั้งแต่กันชนหน้า -หลัง สเกิร์ตข้าง และชายล่างของกันชนท้าย 
(diffuser) ดีไซน์สปอร์ต พร้อมปลายท่อไอเสียโครเมียม 2 ท่อ แบบ four-pipe look สามารถ
ควบคุมเสียงและบุคลิกของท่อไอเสียได้ด้วยโปรแกรมการขับขี่แบบ AMG DYNAMIC SELECT 
ให้เสียงสปอร์ตทรงพลังได้อย่างใจต้องการ 



*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้



ปลุกสัญชาตญาณนักแข่งในตัวคุณ

เพียงได้สัมผัสการตกแต่งภายในของ Mercedes-AMG C 43 4MATIC Coupé ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสปอร์ตเหนือระดับ ตั้งแต่
หน้าปัดอนาล็อกดีไซน์สปอร์ตลายธงหมากรุกพร้อมจอแสดงผลขนาด 7 นิ้ว พวงมาลัย AMG Performance แบบสปอร์ตท้ายตัด 
หุ้มด้วยหนังแบบ nappa leather ตกแต่งคอนโซลและเบาะนั่งด้วยหนัง ARTICO พร้อมไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสารแบบ 3 สี 
(ambient lighting) คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความสปอร์ตตามแบบฉบับของ AMG



ควบคุมทุกการขับเคลื่อนด้วยสมรรถนะเหนือชั้น

รูปลักษณ์คมเข้มด้วยล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG แบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 19 น้ิว ท่ีออกแบบมาเพ่ือ C 43 4MATIC Coupé โดยเฉพาะ พร้อมดิสก์เบรกท่ีตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ AMG 
บนคาลิปเปอร์เบรกหน้า โลดแล่นเต็มก�าลังสปอร์ตด้วยระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ AMG Performance 4MATIC ที่กระจายแรงขับเคลื่อนไปยังล้อหน้าและล้อหลังด้วยอัตรา 31:69  
เพ่ิมประสิทธิภาพในการขับเคล่ือนและการยึดเกาะถนนเม่ือขับด้วยความความเร็วสูง พร้อมระบบกันสะเทือนแบบสปอร์ต (AMG RIDE CONTROL sports suspension) ที่สามารถเลือก
ปรับความนุ่มนวลของระบบช่วงล่างได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ Comfort, Sport, และ Sport+ ทั้งหมดนี้เพื่อสุดยอดประสบการณ์การขับขี่ที่เร้าใจแบบไร้ขีดจ�ากัด

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้



*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

กระจกมองข้างและขอบประตูด้านข้างตกแต่งด้วยสีด�า

กล้องแสดงภาพรอบทิศทาง

ไฟหน้าแบบ LED Intelligent Light system

ระบบเปิด - ปิดฝากระโปรงท้ายอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้มือ
(HANDS-FREE ACCESS)

หน้าจอแสดงข้อมูลแบบ AMG

ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG แบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 19 นิ้ว

ไฟท้ายแบบ LED พร้อมสปอยเลอร์ด้านหลังบนฝากระโปรงท้าย

หลังคาพาโนรามิคซันรูฟเลื่อนเปิด - ปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้า

ระบบเสียงรอบทิศทาง Burmester®

อุปกรณ์มาตรฐาน



Mercedes-AMG C 43 4MATIC Coupé

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้



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

selenite grey

Information
Titles selenite grey 
Code 992 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 17.4.2014 
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

polar white

Information
Titles polar white 
Code 149 
Grouping Non-metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

AMG carbon-fibre / light longitudinal-grain aluminium trim

Information
Titles AMG carbon-fibre / light longitudinal-grain aluminium trim 
Code H73 
Grouping Trim 
Approval status Approved 
Status 6.6.2014 
Additional information 
Background information 

1/1

197 obsidian black 992 selenite grey 775 iridium silver

Y05 Red seat belts 241 AMG leather - black

H73 AMG carbon-fibre / light longitudinal-grain aluminium trim

149 polar white 

สีมาตรฐานเมทาลิก  
(METALLIC PAINTS)

สีมาตรฐาน  
(NON-METALLIC PAINT)

ลายอะลูมิเนียม (TRIM ELEMENT)

เบาะนั่ง

*ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสีรถของจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์



รายละเอียดด้านเทคนิค Mercedes-AMG C 43 4MATIC Coupé

เครื่องยนต์ เบนซิน แบบวี / 6 สูบ / 4 วาล์วต่อสูบ เทอร์โบคู่ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์

ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) 2,996

แรงม้าสูงสุด (กิโลวัตต์์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที) 270 (367) / 5,500 - 6,000

แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / รอบต่อนาที) 520 / 2,000 - 4,200

อัตราเร่ง 0 - 100 กม. / ชม. (วินาท)ี 4.7

ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม. / ชม.) 250

ความจุถังน�้ามัน (ลิตร) 66

พื้นที่บรรทุกสัมภาระ (ลิตร) 400

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

พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ท่ีพวงมาลัย (Steering - wheel Gearshift Paddles)

ขนาดล้อและยาง - หน้า 225/40 R19

ขนาดล้อและยาง - หลัง 255/35 R19

มิติตัวถัง (กว้าง xยาว xสูง) (มิลลิเมตร) 1,810 x 4,696 x 1,405



ระบบความปลอดภัย Mercedes-AMG C 43 4MATIC Coupé

ถุงลมนิรภัยด้านหน้า 2 ต�าแหน่ง ส�าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร •
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง ส�าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า •
ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ป้องกันศีรษะ 4 ต�าแหน่ง ส�าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร •
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 4 ที่นั่ง •
โปรแกรมควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESP® (Electronic Stability Program) •
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อค ABS (Anti - lock braking system) •
ระบบเบรก ADAPTIVE BRAKE พร้อมฟังก์ชัน HOLD และ Hill - Start Assist •
ระบบช่วยเบรกแบบแอคทีฟ (Active Brake Assist) •
ไฟเบรกกะพริบฉุกเฉิน (adaptive brake light) •
ระบบรักษาความเร็ว (cruise control) และจ�ากัดความเร็ว (SPEEDTRONIC) •
ระบบเตือนเพื่อน�ารถเข้าศูนย์บริการ (ASSYST Service interval indicator) •
ระบบเตือนแรงดันลมยาง (tyre pressure loss warning system) •
ระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (ATTENTION ASSIST) •
เซ็นเซอร์ช่วยในการน�ารถเข้าจอด (PARKTRONIC) •
ระบบช่วยการน�ารถเข้าจอดอัตโนมัติ (Active Parking Assist) •
กล้องแสดงภาพรอบทิศทาง •



อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก Mercedes-AMG C 43 4MATIC Coupé

ใบปัดน�้าฝนท�างานโดยอัตโนมัติ พร้อมเซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้าฝน •
ไฟหน้าแบบ LED Intelligent Light System •
ระบบปรับโคมไฟหน้ารถตามการเลี้ยวของพวงมาลัย (ALS - Active Light System) •
ระบบเพิ่มความส่องสว่างขณะเลี้ยวโค้ง (cornering light) •
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive Highbeam Assist) •
ไฟ daytime ส�าหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน แบบ LED fibre - optic •
ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง ไฟเบรกและไฟท้ายแบบ LED •
หลังคาพาโนรามิคซันรูฟเลื่อนเปิด - ปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้า (Electric panoramic sliding glass sunroof) •
กระจกมองข้างปรับระดับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า •
กระจกมองข้างด้านผู้ขับขี่และกระจกส่องหลังปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ •
กุญแจรีโมทคอนโทรล •
ระบบเปิด - ปิดฝากระโปรงท้ายอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้มือ (HANDS-FREE ACCESS) •
ระบบเปิด - ปิดฝากระโปรงท้ายอัตโนมัติด้วยระบบไฟฟ้า •
กระจังหน้า diamond grille สีเงิน พร้อมตราสัญลักษณ์เมอร์เซเดส-เบนซ์ และ AMG •
ระบบกันสะเทือนแบบสปอร์ต (AMG RIDE CONTROL sports suspension) •
AMG bodystyling (กันชนหน้า - หลังและสเกิร์ตข้าง) •
สปอยเลอร์ด้านหลังบนฝากระโปรงท้าย •
ชายล่างของกันชนท้าย (diffuser) แบบสปอร์ต •
ปลายท่อไอเสียเสริมโครเมียม 2 ท่อ •
ดิสก์เบรกหน้าแบบมีช่องระบายความร้อน •
สัญลักษณ์ AMG บนคาลิปเปอร์เบรกหน้า •
ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG แบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 19" •
ยางรถยนต์แบบ Run - flat •



อุปกรณ์มาตรฐานภายใน Mercedes-AMG C 43 4MATIC Coupé

ฟังก์ชัน ECO start/stop •
ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ THERMATIC แบบ 2 - ZONE •
เบาะนั่งหุ้มหนังแบบสปอร์ต •
เบาะนั่งคู่หน้าปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมหน่วยความจ�าส�าหรับต�าแหน่งที่นั่ง พวงมาลัย และกระจกมองข้าง •
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังพับได้ แบบ 1/3 และ 2/3 •
พวงมาลัย AMG Performance แบบสปอร์ตท้ายตัด ตกแต่งด้วยหนังแบบ nappa leather •
พวงมาลัยนิรภัยพร้อมเพาเวอร์ปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า และปรับน้�าหนักตามความเร็วรถ •
ปุ�มสตาร์ทเคร่ืองยนต์ (Push Start) •
ระบบกุญแจแบบ KEYLESS-GO •
ระบบป้อนเข็มขัดนิรภัยอัตโนมัติ ส�าหรับผู้ขับข่ีและผู้โดยสารด้านหน้า (automatic belt feeders) •
ชุดคันเร่งและแป้นเบรกแบบสปอร์ต •
ด้านบนของคอนโซลหน้า และด้านบนของแผงประตูหุ้มด้วยหนัง •
ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสารแบบ 3 สี (ambient lighting) •
วิทยุ - ซีดี MB Audio 20 พร้อม controller •
ระบบควบคุมและส่ังงานด้วย touchpad •
ระบบเสียงรอบทิศทาง Burmester® •
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Bluetooth) •
ตกแต่งภายในด้วยลาย AMG carbon - fibre และอะลูมิเนียม •
กาบบันไดสเตนเลส พร้อมสัญลักษณ์ AMG แบบเรืองแสง •
นาฬิกาแบบอนาล็อก •
เข็มขัดนิรภัยสีแดง •



หมายเหตุ: รายละเอียดของรถยนต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการเผยแพร่ (กุมภาพันธ์ 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

01-02/2561


