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Tiedotusvälineille 24.2.2015 

 

Julkaistavissa heti 

 

 

 

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 

 
Kompaktiluokan kaunein ja monikäyttöisin malli on täällä  
 
 

• CLA Shooting Brake tarjoaa avarat ja helppokäyttöis et tavaratilat 
• Tarjolla viisi moottoria ja 4Matic-neliveto, hinnat  alkavat 35 745 eurosta 
• Lanseerausvaiheessa saatavana kokonaan uusi OrangeA rt Edition –varustelu  

 
 
“Kuten isoveljensä CLS Shooting Brake, uusi CLA Shooting Brake on tarkoitettu aktiivista 
elämäntyyliä suosiville asiakkaille. He haluavat erottautua valtavirrasta autolla, jolla on korkea 
käyttöarvo työssä ja harrastuksissa”, Mercedes-Benzin myyntijohtaja Ola Källenius  korostaa. 
 
Mercedes-Benz CLA Shooting Brakessa nämä ominaisuudet ovat tasapainossa sulavan 
coupemaisen muotoilun ja selkeälinjaisen modernin luksustuotteen ominaisuuksien kanssa. Auton 
pituus on 4630, leveys 1777 ja korkeus 1435 milliä. Takaistuimella on istumakorkeutta 947 milliä eli 
peräti 40 milliä enemmän kuin neliovisessa CLA:ssa. Myös pääsyä takaistuimelle on helpotettu. 
 
Kompaktiluokan kaunottaren tavaratilan suuruus on 495 litraa, mutta takaistuinten cargo-
asennossa (valinnaisvaruste) lastaustilaa saadaan vielä 100 litraa lisää. Istuimet kaatavalla 
kuormaustila laajenee 1354 litran suuruiseksi. Tavaratilan leveys on 1328 milliä, eniten tässä 
autoluokassa.  
 
Valinnaisvarusteena autoon saa esimerkiksi sähkötoimisen Easy-Pack-takaluukun ja tavaratilan 
varustepaketin, joka sisältää muun muassa 12V:n pistokkeen ja tavaraverkot tavaratilan sivuilla. 
Valinnaisena tavaratilaan saa alumiinikiskot tavaroiden liukumista estävillä kumisuojuksilla.  
 
 
Kaksi dieseliä, kolme bensiinimoottoria ja 4Matic-n eliveto 
 
Unkarin Kecskémetissa valmistettavan Mercedes-Benz CLA Shooting Braken myynti on jo alkanut. 
Tarjolla on kaksi diesel- ja kolme bensiinimoottoria sekä 4Matic-neliveto. Lanseerausvaiheen 
nelivetomallit ovat CLA 250 4Matic ja CLA 250 Sport 4Matic; dieselversiot CLA 200 CDI 4Matic ja 
CLA 220 CDI 4Matic ovat vuorossa vuoden lopulla. Kaikki moottorit täyttävät Euro6-päästötason, 
ja ECO start/stop-toiminto on vakiovaruste. Keskikulutus vaihtelee mallista riippuen 3,9–7,1 litraan. 
Mallin ilmanvastuksen Cd-arvo on 0.26. 
  
Kevään aikana mallistoon liittyy myös CLA 45 AMG Shooting Brake , joka esitellään yleisölle ensi 
kertaa Geneven autonäyttelyssä. Mallin kaksilitrainen turbomoottori kehittää 265 kW (360 hv) 



 2

tehon ja 450 newtonmetrin väännön. Auto kiihtyy 0–100 kilometriin 4,7 sekunnissa, mutta 
keskikulutus jää 6,9 litraan. AMG-version vaihteistona käytetään AMG Speedshift DCT 7 –
urheiluvaihteistoa, ja autossa on myös AMG Performance 4Matic –neliveto.  
 
 
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake –mallisto: 
 
 
Diesel  CLA 200 CDI  CLA 220 CDI  
Sylinterit rivi-4 rivi-4 
Iskutilavuus cm3 2143 2143 
Teho kW/hv/rpm 100/136/3200–4000 130/177/3600–3800 
Vääntö Nm/rpm 300/1400–3000 350/1400–3400 
Yhd, kulutus l 4,1–4,4 (3,9–4,2)* (4,0–4,3) 
CO2-päästöt g/km 108–115 (101–111) (105–112) 
Kiihtyvyys 0–100 km/h s. 9,5 (9,9) (8,3) 
Huippunopeus km/h 215 (215) (228) 
Hinta alk. euroa 41 312,39 46 770,88 
*Suluissa arvot 7G-DCT-kaksoiskytkinvaihteistolla 
 
 
 
Bensiini  CLA 180 CLA 200 CLA 250 1 CLA 45 AMG 

4Matic 
Sylinterit rivi-4 rivi-4 rivi-4 rivi-4 
Iskutilavuus cm3 1595 1595 1991 1991 
Teho kW/hv/rpm 90/122/5000 115/156/5300 155/211/5500 265/360/6000 
Vääntö Nm/rpm 200/1250–4000 250/1250–4000 350/1200–4000 450/2250–5000 
Yhd, kulutus l 5,5–6,0 

(5,3–5,6)* 
5,6–6,0 
(5,3–5,6) 

(5,5–5,7) 
[6.6-6,8] 

(6,9–7,1) 
 

CO2-päästöt 
g/km 

128–140 
(124–132) 

130–140 
(124–132) 

(128–132) 
[152-156] 

(161–165) 
 

Kiihtyvyys 0–100 
km/h s. 

9,4 (9,3) 8,8 (8,7) (6,9) 
[6,8] 

(4,7) 

Huippunopeus 
km/h 

210 (210) 225 (225) (240) 
[240] 

(250) 

Hinta alk. euroa 35 744,93 40 472,66 [55 801,32] (78 429,64) 

*Suluissa arvot 7G-DCT-kaksoiskytkinvaihteistolla 
1 Hakasuluissa CLA 250 4Maticin arvot 
 
 
 
 
Kolme varustetasoa, erikoisuutena OrangeArt Edition  
 
CLA Shooting Braken varustetasot ovat Urban ja AMG Line. Urban -varustellut autot tunnistaa 
esimerkiksi timanttikuvioisesta etusäleiköstä, 18-tuumaisista viisipuolaisista kevytmetallivanteista ja 
krominkiiltävästä kaksoispakoputkesta. Urheiluistuimet on korostettu tikkauksilla ja 
monitoimiohjauspyörän otealue rei´itetyllä nahalla. AMG Line  –autoissa on AMG:n omat 5-
puolaiset kevytmetallivanteet, kaksoispakoputket sekä Artico-tekonahalla ja Dinamica-
mikrokuitukankaalla verhoillut urheiluistuimet. Monitoimiohjauspyörän alareuna on suora, ja 
sporttisen kokonaisvaikutelman täydentää madallettu urheilujousitus. 
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CLA Shooting Braken lanseerausvaiheessa tarjolla on myös kokonaan uusi OrangeArt Edition  –
varustelu (alk. 8576 euroa), jonka tunnistaa muun muassa kaksoisksenon-ajovaloista, oranssein 
tehostein vahvistetuista 18-tuumaisista AMG-kevytmetallivanteista sekä oranssin ja mustan 
sävyisistä urheiluistuimista, jotka on somistettu oransseilla tikkauksilla. Urheiluistuimet on verhoiltu 
nahalla ja Dinamica-mikrokuitukankaalla mustan ja oranssin sävyihin ja koristettu oransseilla 
tikkauksilla. Pakettiin kuuluu lisäksi nahkaverhoiltu kolmepuolainen monitoimiohjauspyörä. 
 
 
Törmäyksenesto ja vireystilan valvonta vakiovaruste ina 
 
Mercedes-Benz CLA Shooting Braken vakiovarusteisiin kuuluu Collision Prevention Assist Plus – 
törmäyksenestoavustin , jonka avulla voidaan vähentää vakavien peräänajokolarien lukumäärää 
jopa kolmanneksella. Toinen vakiovaruste on Attention Assit –vireystila-avustin, joka toimii nyt 60–
200 kilometrin laajalla nopeusalueella.  
 
Valinnaisina autoon saa esimerkiksi kaistanvalvontapaketin (sis. katveavustin ja kaistavalvonta-
avustin), Park Assist –pysäköintiavustimen ja Distronic Plus –etäisyysavustimen. 
Käyttömukavuutta kasvattavat myös esimerkiksi valinnaisvarusteina tarjolla olevat 
panoraamakattoluukku sekä esiinkäännettävä vetokoukku ja ESP-pohjainen perävaunun 
vakautusjärjestelmä. 
 
 
Suomessa CLA Shooting Brake lanseerataan maaliskuun puolessa välissä. Hinnat alkaen  
35 744,93 euroa. 
 
Tiedotteeseen liittyviä lisätietoja:  
Veho-konsernin media-arkisto, tiedotteet ja pienet kuvat löytyvät osoitteesta 
www.cisionwire.fi/veho-group 
Lisätietoja myös www.veho.fi ja www.mercedes-benz.fi ja http://media.daimler.com/.  
Isot kuvat tehtaan sivuilta http://media.daimler.com/ 
 
 
Lisätietoja: 
Karin Bäcklund, Veho Group Oy Ab, tiedotuspäällikkö, puh. 010 569 2202, karin.backlund@veho.fi 
Pauli Eskelinen, Mercedes-Benz henkilöautoryhmä, tuotepäällikkö, puh. 010-569 2530,  
pauli.eskelinen@veho.fi   


