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Mercedes-Benz Auto 2018-tapahtumassa, osa 3/4  

 
Ensiesittelyssä Mercedes-Benz A Sedan 
 
Mercedes-Benz täydentää valtavan suosion saanutta kompaktikokoluokan mallistoaan A-sarjan 

neliovisella sedan-mallilla. A-sarjan sedan on jo seitsemäs mallivaihtoehto Mercedes-Benzin 

kompaktiautojen luokassa. Uutuus lanseerataan Suomessa alkuvuonna 2019. 

 

 
 

Ilmanvastuskertoimen suhteen A-sarjan sedan yltää maailmanennätystasolle yhdessä CLA Coupén kanssa, 
sillä mallien Cd-arvo on ainoastaan 0.22. A-sarjan hatchback-mallin vastaava arvo on 0.25. Ilmanvastusta on 
pienennetty esimerkiksi kattamalla koko alusta yhtenäisellä muovipaneloinnilla.  
 
Hyvä aerodynamiikka vaikuttaa ratkaisevasti alhaiseen polttonesteen kulutukseen jokapäiväisissä 
olosuhteissa. A-sarjan sedan on optimoitu viimeistä piirtoa myötä lukuisten testien ja 
laskentaoperaatioiden avulla, CAE-simulaatioissa (computer aided engineering, tietokoneavusteinen 
kehitys) sekä Daimlerin tuulitunnellissa Sindelfingenissä tehdyin kattavin mittauksin. Hiotun ulkomuodon 
ohella lukuisat pienet toimenpiteet ovat myötävaikuttaneet uuden ennätyksen syntyyn. Näitä ovat nerokas 
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tapa pienentää otsapintaa huolimatta matkustamon parantuneista mukavuusmitoista, mittava 
tiivistyskonsepti (muun muassa ajovalojen ympäristön tiivistys) sekä lähes täydellinen pohjan verhous 
kattaen esimerkiksi moottoritilan alueen, pohjalevyn, osia taka-akselista sekä diffuusorin.  

Etu- ja takapyörien ilmanohjaimia on optimoitu erityisesti, jotta ilmavirtaus pyörien alueella aiheuttaisi 
mahdollisimman vähän ilmanvastusta. Myös vanteiden ja renkaiden osalta on tehty aerodynaamista 
hienosäätöä.  

Käytettävyys hiottu huipputasolle kompaktiluokassa 
 
A-sarjan sedan on jo seitsemäs mallivaihtoehto Mercedes-Benzin kompaktiautojen kokoluokassa. Sen 
tärkeimmät mitat ovat: 
 

• Pituus/leveys/korkeus: 4549/1796/1446 mm 

• Akseliväli: 2729 mm 

• Tavaratila: 420 litraa 
 
A-sarjan sedanin käytettävyys on segmentin huipputasolla. Hartia-, kyynärpää- ja päätilaa on segmentissään 
keskimääräistä enemmän, ja kulku takaistuimelle on helppoa. Takaistuimen pääntilan suhteen se asettuu 
segmenttinsä kärkeen. Tavaratilaa on 420 litraa, ja sen käytettävyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota. 
Tavaratilan lastausaukon leveys on 950 milliä, ja aukon korkeus kannen lukosta takaikkunan alareunaan on 
riittävä kookkaallekin paketille. Suuremmatkin tavarat on helppo pakata kyytiin ja purkaa autosta. 

Kompakti ja dynaaminen, silti ylellinen sisältä 
 
Sisällä vastaan huokuu uudenlainen tilan tunne, jota ilmentää erityisesti siiven lailla ovien väliin kaartuva 
näyttävä kojelauta. Sisäilmeen voi viimeistellä esimerkiksi lisävarusteena saatavalla 64-sävyisellä 
tunnelmavalaistuksella. Kojelaudan näyttöratkaisuun on tarjolla kolme vaihtoehtoa: 
 

• 2 x 7 tuuman (17,78 cm) näyttöä 

• 7- ja 10,25-tuumaiset (26 cm) näytöt  

• 2 x 10,25 tuuman laajakuvanäyttöä 
 
 
MBUX-käyttöliittymä tarjolla jo aloitusmallissa 
 
Jo A-sarjan sedanin aloitusmalli tarjoaa ylellisen kattauksen Mercedes-Benzin uusinta teknologiaa. 
Vakiovarusteisiin kuuluvat esimerkiksi oppiva, ääniohjattava ja kustomoitava MBUX-infotainment-
järjestelmä (Mercedes-Benz User Experience), aktiivinen hätäjarruavustin sekä aktiivinen kaista-avustin, 
joka toimii 60–200 kilometrin nopeusalueella. Lisävarusteina tarjolla ovat esimerkiksi avaimeton Keyless-
Go-järjestelmä sekä takaluukun Hands-Free Access –avaus. 
 
Varustetasot ovat Style, Progressive ja AMG Line; lisäksi saatavana on erillinen Night Package –varustesarja 
ja muita varustepaketteja.  
 
Mercedes-Benzin uusi A-sarja kykenee tietyissä tilanteissa puoliautomaattiseen ajamiseen lisävarusteena 
saatavan Driving Assistance –varustepaketin avulla. S-sarjasta peräisin oleva teknologia perustuu Distronic-
Plus etäisyysvakionopeusavustimen, aktiivisen hätäjarruavustimen sekä aktiivisen kaista-avustimen 
saumattomaan yhteistoimintaan. Kamera- ja tutkajärjestelmänsä avulla auto näkee jopa 500 metrin päähän 
eteenpäin, ja toimintoja täydennetään kartta- ja navigointitietojen avulla. 
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Auto 2018- tapahtuma on auki Helsingin Messukeskuksessa 9.–11.11.2018. Lisätietoja tapahtuman 
kotisivuilta https://auto.messukeskus.com/info/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiedotteeseen liittyviä lisätietoja: 
Veho-konsernin media-arkisto, tiedotteet ja pienet kuvat löytyvät osoitteesta http://news.cision.com/fi/veho-oy-ab 
Lisätietoja myös www.veho.fi ja www.mercedes-benz.fi ja http://media.daimler.com/.  
Suuren resoluution kuvat tehtaan sivuilta http://media.daimler.com/ 
 
 
Lisätietoja: 
Pekka Koski, Veho Henkilöautot, lehdistöpäällikkö, puh. 0400 210 490, pekka.koski@veho.fi 
Nemo Virokannas, Mercedes-Benz henkilöautoryhmä, tuotepäällikkö, puh. 010-569 2532, nemo.virokannas@veho.fi 
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