
The V-Class



*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

สรรค์สร้างมาตรฐานใหม่...

ด้านความปลอดถัย

ปรัชญาแห่ง Intelligent Drive ท�าให้ The V-Class กลายเป็นยานยนต์
ที่ปลอดภัยที่สุดส�าหรับทุกการเดินทาง ด้วยระบบช่วยหลีกเลี่ยงการชนด้านหน้า 
(COLLISION Prevention Assist) ไฟหน้าแบบ LED intelligent light system 
ที่สามารถท�างานและปรับล�าแสงอัตโนมัติตามสภาพการขับขี่ และระบบช่วยน�ารถเข้าจอด
พร้อมกล้องแสดงภาพแบบรอบทิศทาง (Active Parking Assist with 360o camera) 
ช่วยให้คุณผ่อนคลาย อุ่นใจในทุกเส้นทาง และสามารถเพลิดเพลินกับทุกประสบการณ์
การเดินทางได้อย่างไร้กังวล





พื้นที่อันสุนทรีย์ ความงามที่ชวนหลงใหล

พื้นที่ห้องโดยสารที่ถูกออกแบบมาให้ปรับเปลี่ยนได้อย่างชาญฉลาด จะช่วยเนรมิตให้การเดินทาง
ของคุณสะดวกสบายง่ายที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเบาะนั่งที่ปรับได้อย่างอิสระหลากหลายรูปแบบ 
หรือฝาท้ายแบบท�างานด้วยระบบไฟฟ้า EASY-PACK ที่ควบคุมโดยปลายนิ้วสัมผัส รวมไปถึงระบบ
ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติแยกส่วนอิสระ หน้า - หลัง และระบบไฟสร้างบรรยากาศในยามค่�าคืนของ 
AVANTGARDE Interior Design package นอกจากนี้ ด้วยเครื่องเสียงระดับพรีเมี่ยม
พร้อมแป้นควบคุมแบบสัมผัส (touchpad) พร้อมระบบเสียงรอบทิศทางจาก Burmester 
และฟังก์ชันอุ่นที่นั่งและระบายอากาศ Climatised ท�าให้ The New V-Class สามารถตอบสนอง
ทุกความต้องการของคุณได้ในทุกสถานการณ์

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้





ประตูบานเลื่อนซ้าย - ขวาท�างานด้วยระบบไฟฟ้า หลังคาแก้วพาโนรามิคแบบสองส่วน ส่วนหน้าสามารถ
เปิด - ปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมม่านบังแดด

พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมแป้นควบคุมการเปลี่ยนเกียร์

อุปกรณ์มาตรฐาน

สปอยเลอร์หลัง แบบ AMGฝาท้ายท�างานด้วยระบบไฟฟ้า

ไฟหน้าแบบ LED Intelligent Light System

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้



เครื่องเสียง Audio 20 พร้อมแป้นควบคุมแบบสัมผัส ระบบเสียงรอบทิศทางจาก Burmester

อุปกรณ์มาตรฐาน

ที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังแบบแยกอิสระ 4 ต�าแหน่งที่นั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าปรับด้วยระบบไฟฟ้า
พร้อมหน่วยความจ�า 3 ต�าแหน่ง

ระบบช่วยน�ารถเข้าจอด Active Parking Assist 
พร้อมกล้องแสดงภาพแบบรอบทิศทางขณะถอยจอด

ฟังก์ชันอุ่นที่นั่ง และระบายอากาศ climatised 



รายละเอียดด้านเทคนิค V 250 d AVANTGARDE Long

เครื่องยนต์ ดีเซล แถวเรียง 4 สูบ / 4 วาล์วต่อสูบ / เทอร์โบคู่

ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) 2,143

แรงม้าสูงสุด (กิโลวัตต์์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที) 140 (190) / 3,800

แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / รอบต่อนาที) 440 / 1,400-2,400

อัตราเร่ง 0 - 100 กม. / ชม. (วินาท)ี 9.1

ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม. / ชม.) 206

ระบบส่งก�าลัง เกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 7 จังหวะ (7G-TRONIC PLUS)

พร้อมแป้นควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ท่ีพวงมาลัย (DIRECT SELECT gearshift paddles)

ระยะฐานล้อ (มม.) 3,200

ความสูง (ไม่รวมราวหลังคา, มม.) 1,880

ความกว้าง (มม.) 1,928

ความยาว (มม.) 5,140

ความจุถังน�้ามัน (ลิตร) 70

ขนาดล้อและยาง หน้า - หลัง 245/45 R18

วงเลี้ยว (เมตร) 11.8



อุปกรณ์มาตรฐาน V 250 d AVANTGARDE Long
• ระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุ PRE-SAFE® system

• ระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับข่ี ATTENTION ASSIST

• ระบบช่วยหลีกเล่ียงการชนด้านหน้า COLLISION PREVENTION ASSIST

• ระบบช่วยเตือนหากมีรถคันอื่นอยู่ ในมุมอับสายตาในขณะเปลี่ยนเลน Blind Spot Assist

• ระบบช่วยเตือนให้ขับข่ีอยู่ ในช่องทาง Lane Keeping Assist

• โปรแกรมควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ADAPTIVE ESP® (Electronic Stability Program)

• ระบบเบรกป้องกันล้อล๊อค ABS (anti-lock braking system)

• ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี ASR (acceleration skid control)

• ระบบช่วยเพิ่มแรงเบรก BAS (Brake Assist)

• ระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็คโทรนิก EBD (electronic brake force distribution)

• ระบบรักษาการทรงตัวกรณีมีลมขวางปะทะตัวรถด้านข้าง (Crosswind Assist)

• ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (Hill-Start Assist)

• ไฟเบรกกะพริบอัตโนมัติเม่ือเบรกฉุกเฉิน (Adaptive brake light)

• ถุงลมนิรภัยส�าหรับคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า

• ถุงลมนิรภัยด้านข้างส�าหรับคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า

• ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้างส�าหรับคนขับและผู้โดยสารท้ังตอนหน้าและตอนหลัง

• ระบบรักษาระดับความเร็ว (Cruise Control)

• ระบบช่วยน�ารถเข้าจอดพร้อมกล้องแสดงภาพแบบรอบทิศทาง

 (Active Parking Assist with 360O camera)

• ระบบกันสะเทือนแบบ AGILITY CONTROL

• ไฟหน้าแบบ LED Intelligent Light System ท�างานและปรับล�าแสงอัตโนมัติ

 ตามสภาพการขับข่ี 

• ใบปัดน�้าฝนท�างานและปรับความเร็วอัตโนมัติตามปริมาณน�้าฝน

• กระจกมองหลังและกระจกมองข้างฝั่งคนขับแบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ

• ประตูบานเลื่อนซ้าย-ขวาท�างานด้วยระบบไฟฟ้า

• ฝาท้ายท�างานด้วยระบบไฟฟ้า (EASY-PACK tailgate)

• สปอยเลอร์หลังแบบ AMG

• หลังคาแก้วพาโนรามิกแบบสองส่วน ส่วนหน้าสามารถเปิด - ปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้า

 พร้อมม่านบังแดด

• การตกแต่งภายในแบบ AVANTGARDE Interior Design package

• พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมแป้นควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ 

 (DIRECT SELECT gearshift paddles)

• ระบบ ECO start/stop function

• ท่ีนั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าปรับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมหน่วยความจ�า 3 ต�าแหน่ง

• ท่ีนั่งผู้โดยสารด้านหลังแบบแยกส่วน 4 ท่ีนั่ง พร้อมฟังก์ชันอุ่นท่ีนั่ง 

 และระบายอากาศ Climatised

• ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติแบบ THERMOTRONIC ในห้องคนขับ

• ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติแบบ TEMPMATIC ในห้องโดยสารตอนหลัง

• ไฟเรืองแสงภายในห้องโดยสารแบบปรับได้ 3 สี

• วิทยุ-ซีดี แบบ Audio 20 CD

• ระบบเสียงรอบทิศทาง (Burmester® surround sound system)

• แป้นควบคุมแบบสัมผัส (touchpad)

• ระบบน�าทาง (navigation system)

หมายเหตุ: บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดติดต่อผู้จ�าหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม



สีตัวรถและการตกแต่งภายใน

rock crystal white metallic (9134) indium grey metallic (9963)

brilliant silver metallic (9744) obsidian black metallic (9197) cavansite blue metallic (5890)

เบาะนั่งหุ้มหนังแบบ maron nappa leather
วัสดุบุหลังคาสีด�า (ไม่ได้แสดงในภาพ)

ภายในตกแต่งลายไม้แบบ ebony dark anthracite wood-look



หน่วยวัดเป็นมิลลิเมตร 1กรณีติดตั้งราวหลังคา ความสูงของรถจะเพิ่มขึ้น 48 มิลลิเมตร 2วัดจากภายใน 3ความสูงแบบไม่มีน้�าหนักบรรทุก 
4ความกว้างสูงสุดภายในห้องโดยสาร (วัดที่ระดับพื้นห้องโดยสาร) 5ระยะห่างระหว่างซุ้มล้อ 6วัดที่ระดับพื้นห้องโดยสาร

มิติตัวรถ



หมายเหตุ: รายละเอียดของรถยนต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการเผยแพร่ (มกราคม 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
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