
เลือกใช้อะไหล่แท้ รวมถึงชิ้นส่วนที่ได้รับการจดสิทธิบัตรโดยเฉพาะ
ของเมอร์เซเดส-เบนซ์

เพื่อประโยชน์สูงสุด
ในการขับขี่ของคุณ

สิทธิบัตร



ผ้าเบรก
เหตุใดจึงต้องเลือกใช้ผ้าเบรกแท้
ของเมอร์เซเดส-เบนซ์

คุณลักษณะ คุณประโยชน์ที่ได้รับ

ชุดผ้าเบรกขนาดตรงตามมาตรฐาน 
เมอร์เซเดส-เบนซ์ 

ด้วยขนาดที่พอดี ท�าให้ใช้เวลาในการติดตั้งน้อยลง  
มีค่าใช้จ่ายในการบริการที่ลดลงไปพร้อมกัน

แรงเสียดทาน วัสดุของผ้าเบรกและจานเบรกที่มีพื้นผิวสัมผัสที่เหมาะสม
ก่อให้เกิดแรงเสียดทานสูงสุด ท�าให้คุณสามารถหยุดรถได้
ในระยะเบรกที่สั้นลงและมีประสิทธิภาพสูงสุด

พัฒนาขึ้นส�าหรับรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ 
และระบบความปลอดภัยของตัวรถ

มั่นใจได้ว่าระบบความปลอดภัยต่างๆ เช่น ABS  
และ ESP สามารถท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงเท่านั้น ผ้าเบรกมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และลดจ�านวนครั้ง 
ในการเข้าศูนย์บริการ



ไส้กรองน�้ามันเครื่อง
เหตุใดจึงต้องเลือกใช้ไส้กรองน�้ามันเครื่องแท้
ของเมอร์เซเดส-เบนซ์

คุณลักษณะ คุณประโยชน์ที่ได้รับ

ผลิตจากวัสดุกรองคุณภาพสูงและ 
การออกแบบโครงสร้างส�าหรับ 
การใช้งานระยะยาว

เราใช้วัสดกุรองคณุภาพสงูในการผลติไส้กรองน�า้มนัเครือ่งแท้ 
อีกทั้งยังมีโครงสร้างของไส้กรองที่มีความทนทานสูง  
เพื่อให้คุณวางใจในประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน  
แม้ภายใต้สภาวะการท�างานของเครื่องยนต์อย่างหนัก

อัตราส่วนที่เหมาะสมส่งผลให้มีประสิทธิภาพ
ในการกรองสูง และสามารถกักเก็บ 
สิ่งสกปรกได้มาก

ความชื้นจากน�้าที่เกิดจากการควบแน่นและสิ่งปนเปื้อน
ต่างๆ จะถูกกรองออกไปจากระบบโดยไส้กรอง 
น�้ามันเครื่อง* ท�าให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน  
เพียงพอต่อระยะทางที่เมอร์เซเดส-เบนซ์ก�าหนด 
ให้น�ารถเข้ารับการบ�ารุงรักษา

ไส้กรองน�้ามันเครื่องที่ถูกผลิตด้วย 
ความแม่นย�าสูงสุด ส่งผลให้มีขนาดตรงตาม
มาตรฐานเมอร์เซเดส-เบนซ์

ไส้กรองน�้ามันเครื่องแท้ถูกออกแบบให้มีขนาดพอดี 
ส�าหรับการติดตั้ง ส่งผลให้การปิดผนึกมีประสิทธิภาพ
สูงสุด สามารถปกป้องเครื่องยนต์ของคุณได้อย่างเต็มที่

* จากการทดสอบผลิตภัณฑ์กรองน�้ามันในปี 2008 และ 2016 ส�าหรับเครื่องยนต์ OM611 / OM612 / OM646 / 
OM647 / OM651 / M272 / M273 จากการทดสอบโดยสถาบันอิสระ IFTS-Institut de la Filtration et des 
Techniques Separatives (International Filter Testing Services) ในนามของเดมเลอร์ เอจี



ไส้กรองอากาศ
เหตุใดจึงต้องเลือกใช้ไส้กรองอากาศแท้
ของเมอร์เซเดส-เบนซ์

คุณลักษณะ คุณประโยชน์ที่ได้รับ

แผ่นกรองและโครงของไส้กรองอากาศ 
ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง

เพื่อสมรรถนะในการท�างานสูงสุดและอายุการใช้งาน 
ที่ยาวนาน

การออกแบบที่มีประสิทธิภาพ 
เน้นการใช้งานระยะยาว

การออกแบบที่มีลักษณะพับทบซ้อนหลายๆ ชั้น  
ท�าให้เกิดความสามารถในการป้องกันการเสียรูปทรง 
ของตัวแผ่นกรอง ส่งผลให้มีอากาศไหลเข้าอย่างเพียงพอ  
จึงท�าให้เครื่องยนต์มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ตามล�าดับ

ความสามารถในการกรอง 
และคัดแยกสิ่งสกปรก

ไส้กรองอากาศแท้มีความสามารถในการกรอง 
และให้การไหลผ่านของอากาศได้อย่างดีเยี่ยม  
ส่งผลให้เครื่องยนต์มีสมรรถนะสูงสุดในขณะที่มี 
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต�่า

ความสามารถในการกันน�้าที่ดี มีเสถียรภาพทางด้านโครงสร้างที่ดีภายใต้สภาวะเปียกชื้น

กระดาษกรองมีคุณสมบัติไม่ติดไฟ ปลอดภัยจากการเกิดไฟลุกไหม้ในห้องเครื่องยนต์

จากผลการทดสอบผลิตภัณฑ์กรองอากาศ 2016 ส�าหรับเครื่องยนต์ OM651 / M272 / M273  
จากสถาบันทดสอบอิสระ fratec GmbH ในนามของ Daimler AG



แบตเตอรี่
เหตุใดจึงเลือกใช้แบตเตอรี่
ส�าหรับสตาร์ทเครื่องยนต์แท้
ของเมอร์เซเดส-เบนซ์

คุณลักษณะ คุณประโยชน์ที่ได้รับ

แบตเตอรี่คุณภาพสูงที่ถูกพัฒนาขึ้น 
ส�าหรับรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์เท่านั้น

มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรถยนต์ 
ที่มีระบบการสตาร์ทเครื่องยนต์แบบ Start-Stop  
และระบบเบรกแบบรีเจนเนอเรทีฟ (Regenerative 

Braking) เหมาะส�าหรับรถยนต์ที่มีสมรรถนะสูง 
โดยเฉพาะ

รับประกันการรั่วซึมและไม่ต้องกังวล 
เรื่องการบ�ารุงรักษา

แบตเตอรี่มีคุณภาพสูงเนื่องจากเป็นระบบปิด สามารถจ่าย
กระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณสมบัติในการ
สตาร์ทเครื่องยนต์แม้ในขณะที่เครื่องยนต์มีอุณหภูมิต�่า

มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและคงทน เสถียรภาพของปฏิกิริยาเคมีและรอบการท�างานที่สูงของ
แบตเตอรี่ ท�าให้แบตเตอรี่ของเรามีอายุใช้งานที่ยาวนาน 
กว่าแบตเตอรี่ทั่วไปประมาณ 3 เท่า



น�้ามันเครื่อง
เหตุใดจึงต้องเลือกใช้น�้ามันเครื่องแท้ 
ของเมอร์เซเดส-เบนซ์

คุณลักษณะ คุณประโยชน์ที่ได้รับ

พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญคนเดียวกับ 
ทีมวิศวกรผู้ออกแบบเครื่องยนต์

ให้คุณมั่นใจได้ว่าน�้ามันเครื่องแท้นี้เป็นหนึ่งในงานวิจัย 
และพัฒนา ที่ถูกออกแบบมาส�าหรับเครื่องยนต์  
เมอร์เซเดส-เบนซ์โดยเฉพาะ

การไหลเวียนของน�้ามันเครื่อง 
ผ่านเครื่องยนต์อย่างรวดเร็ว

เครื่องยนต์จะท�างานราบรื่นตลอดเวลาแม้ในช่วงอุณหภูมิ
ตั้งแต่ ลบ 30 องศาเซลเซียส ถึงสูงกว่า  
260 องศาเซลเซียส ก็ยังมั่นใจในคุณภาพที่คงที่

หล่อลื่นเครื่องยนต์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ลดแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นภายในเครื่องยนต์ ท�าให้การขับขี่
มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีอัตราสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิง
ที่น้อยลง

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงกว่า 
น�้ามันเครื่องมาตรฐานทั่วไป

น�้ามันเครื่องแท้ของเมอร์เซเดส-เบนซ์ ผลิตจากน�้ามัน 
พื้นฐานและสารเร่งปฏิกิริยาเคมีคุณภาพสูง จึงเป็นเหตุผล
ที่ท�าให้น�้ามันเครื่องของเรามีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป



อะไหล่ตัวถังรถยนต์
เหตุใดจึงต้องเลือกใช้อะไหล่
ตัวถังรถยนต์แท้ของเมอร์เซเดส-เบนซ์

คุณลักษณะ คุณประโยชน์ที่ได้รับ

อะไหล่ตัวถังมีขนาดตรงตามมาตรฐาน 
เมอร์เซเดส-เบนซ์

เนื่องจากเป็นอะไหล่ตัวถังแท้ที่ผลิตโดยเมอร์เซเดส-เบนซ์ 
จึงมีขนาดที่พอดี สามารถติดตั้งได้อย่างแม่นย�าซึ่งเป็น 
การประหยัดเวลา และที่ส�าคัญคืออะไหล่จะเชื่อมต่อ 
กับเซ็นเซอร์ระบบช่วยเหลือต่างๆ ของรถได้อย่างดีที่สุด 
เป็นการท�างานสอดประสานกันของระบบความปลอดภัย 
ในรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์*

ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงที่ผ่านการทดสอบ
คุณภาพ

ป้องกันการกัดกร่อนตัวถังได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และมีการยุบตัวของตัวถังที่เหมาะสมเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
ท�าให้ผู้โดยสารและคนเดินถนนมีความปลอดภัยสูงสุด 
เมื่อเกิดการชน

ตัวถังที่มีน�้าหนักเบา ช่วยในเรื่องระบบความปลอดภัยต่างๆ เช่น Active 

Hood** อีกทั้งน�้าหนักของตัวถังที่เบายังช่วยประหยัด
การใช้เชื้อเพลิงอีกด้วย

* จากการทดสอบโดยสถาบันด้านการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมนี (DEKRA)  
ปี 2012

** Active Hood คือระบบความปลอดภัยเพื่อลดการบาดเจ็บเมื่อรถเกิดการชนคนเดินถนน โดยฝากระโปรงจะยกสูงขึ้น
อัตโนมัติเมื่อเกิดการชน โดยเป็นการช่วยเพิ่มการยุบตัวของฝากระโปรงและรองรับแรงกระแทกซึ่งจะท�าให้ลด 
การบาดเจ็บต่อคนเดินถนน



น�้ายาล้างกระจกบังลมหน้า
เหตุใดจึงต้องเลือกใช้น�้ายาล้างกระจกบังลมหน้าแท้
ของเมอร์เซเดส-เบนซ์

คุณลักษณะ คุณประโยชน์ที่ได้รับ

ขจัดคราบสิ่งสกปรกจากท้องถนน 
ในทุกสภาวะอากาศ

สามารถขจัดคราบความมันและสารเคลือบต่างๆ  
จากการล้างรถและท้องถนนได้อย่างหมดจด โดยการปัด 
ที่ปัดน�้าฝนเพียงไม่กี่ครั้ง ป้องกันการฟุ้งกระจายของแสง 
ให้คุณขับขี่ได้อย่างปลอดภัย ปราศจากคราบบนกระจก 
หลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในเสี้ยววินาที

ผ่านการทดสอบความปลอดภัยและไม่สร้าง
ความเสียหายต่อวัสดุอื่นๆ

ไม่กัดกร่อนพื้นผิวและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ขนาดบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณเหมาะสม 
กับการใช้งาน

สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย



บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 20 

11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 1250

www.mercedes-benz.co.th



หมายเหตุ: 

รายละเอียดข้อมูลของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังการเผยแพร่ 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงรปูแบบผลติภัณฑ์ สี หรอืรายละเอียด

ด้านเทคนิค ตามแต่ทางบริษัทฯ เห็นสมควรโดยพิจารณาตามความเหมาะสม

และปัจจัยต่างๆ รูปภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีปรากฏในเล่มอาจแสดงถึงอุปกรณ์

เสริมต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานที่จ�าหน่าย ซึ่งรูปแบบ และ

สีของผลิตภัณฑ์ อาจมีความแตกต่างจากรูปภาพที่ปรากฏ เนื่องจากข้อจ�ากัด

ของระบบการพิมพ์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์อาจมีความแตกต่างออกไปข้ึนอยู่กับ 

รุ่นของผลิตภัณฑ์ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลโดยละเอียด 

กรุณาติดต่อผู้จ�าหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ ของบริษัท  

เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด



•  มาตรฐานคุณภาพของเมอร์เซเดส-เบนซ์ ท�าให้เราแตกต่างจากผู้ผลิตชิ้นส่วนรายอื่นๆ
•  นวัตกรรมและสิทธิบัตรกว่า 2,000 ชิ้นในทุกปี เป็นตัวชี้วัดถึงการพัฒนาที่ไม่หยุดหย่อนของ  

เมอร์เซเดส-เบนซ์
•  เราส่งต่อนวัตกรรมที่ถูกจดสิทธิบัตรและออกแบบมาเฉพาะเมอร์เซเดส-เบนซ์ สู่ลูกค้าของเราในรูปแบบ

ของอะไหล่แท้และเทคโนโลยีที่ล�้าสมัย
• ส�าหรับลูกค้าของเรา สิ่งเหล่านี้หมายถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการใช้รถ
• ผู้ผลิตอะไหล่ทางเลือกอื่นๆ ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานรวมทั้งไม่ผ่านการทดสอบคุณภาพ 

จากเมอร์เซเดส-เบนซ์

รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์จะคงความเป็นเมอร์เซเดส-เบนซ์ได้เมื่อใช้อะไหล่แท้เท่านั้น นี่เป็นเพียงทางเดียว 
ที่จะท�าให้ลูกค้าของเรามั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยและความสะดวกสบายที่ไม่เปลี่ยนแปลงดังเช่น 
วันแรกที่ใช้งาน

อะไหล่แท้ เมอร์เซเดส-เบนซ์  
ที่จดสิทธิบัตรแล้ว
เพ่ือให้รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ยงัคงความเป็นเมอร์เซเดส-เบนซ์



จานเบรก
เหตุใดจึงต้องเลือกใช้จานเบรกแท้
ของเมอร์เซเดส-เบนซ์

คุณลักษณะ คุณประโยชน์ที่ได้รับ

เคลือบสารปกป้องชนิดพิเศษ ป้องกันการกัดกร่อนได้อย่างสมบูรณ์แบบ และใช้เวลา 
ในการบริการน้อยลง เพราะไม่จ�าเป็นต้องล้างสาร 
เคลือบผิวออก

วัสดุของจานเบรกและผ้าเบรกที่ออกแบบมา
ให้มีแรงเสียดทานที่เหมาะสม

ท�าให้คุณสามารถหยุดรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และใช้ระยะเบรกที่สั้นลง

พัฒนาขึ้นส�าหรับระบบปลอดภัยในรถยนต์ 
เมอร์เซเดส-เบนซ์โดยเฉพาะ

ส่งผลให้การท�างานร่วมกันของระบบความปลอดภัยต่างๆ 
เช่น ABS และ ESP มีประสิทธิภาพสูงสุด

ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงด้วยความประณีต 
ขนาดตรงตามมาตรฐานเมอร์เซเดส-เบนซ์ 
สามารถกระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึง

ประสิทธิภาพการเบรกสูง สามารถทนต่อการแตกร้าว 
และการคดงอได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ท�างานได้อย่างราบรื่น
และป้องกันการสั่นสะเทือนจากการเบรก

ได้รับสิทธิบัตรนวัตกรรมการเบรกที่มี 
น�้าหนักเบา*

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงและความสะดวกสบาย 
ในการขับขี่ด้วยน�้าหนักจานเบรกที่ลงสูงสุดถึง  
1.5 กิโลกรัม โดยได้รับการรับรองจากการทดสอบ**  
การออกแบบที่ลงตัวของความกว้างระหว่างล้อจะช่วยเสริม
กับจานเบรกน�้าหนักเบาให้ท�างานได้อย่างดีเยี่ยม

* จดสิทธิบัตรและในประเทศ CN / CZ / DE / ES / FR / GB / HU / IT / JP / PL / RU / SK / TR / US 
อยู่ในระหว่างยื่นขอใน BR / IN ส�าหรับรุ่น C / E / S-Class รุ่น 205 / 253, 213 / 238 / 257, 217 / 222

** เป็นไปตามกฎระเบียบเฉพาะในแต่ละประเทศ

สิทธิบัตร



ไส้กรองอากาศแอร์
เหตุใดจึงต้องเลือกใช้ไส้กรองอากาศแอร์แท้
ของเมอร์เซเดส-เบนซ์

คุณลักษณะ คุณประโยชน์ที่ได้รับ

มีชั้นผงคาร์บอนส�าหรับดูดกลิ่น 
ประสิทธิภาพสูง

ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และก๊าซที่เป็นอันตราย 
ในห้องโดยสาร

ผลิตจากวัสดุและส่วนประกอบ 
ที่มีคุณภาพสูง

สามารถดูดซับฝุ่นผงที่มีขนาดเล็กกว่า 0.5 ไมโครเมตร 
ได้ในปริมาณมาก

วัสดุกรองผ่านการรับรองจาก ECARF* ปกป้องผู้ขับขี่และผู้โดยสารภายในรถจากฝุ่นผง 
ที่เป็นอันตราย ให้สามารถหายใจได้อย่างไร้กังวล  
เป็นมิตรแม้กับผู้ที่เป็นภูมิแพ้

มีโครงและวัสดุกรองอากาศที่ออกแบบ 
มาอย่างดี และได้รับการจดสิทธิบัตร**

ด้วยการออกแบบให้มีขนาดตรงตามมาตรฐาน 
เมอร์เซเดส-เบนซ์ ท�าให้สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว 
และง่ายดาย สามารถปิดผนึกได้อย่างลงตัว ส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท�างานสูงสุด

* มีในรถรุ่น : A-, B-Class, CLA, GLA (1761 2461, 242, 1171, 156), C-Class (204, 2501), GLC (2531) 
E-Class (212, 2131, 207), CLS (2181), S-Class (2221, 2171), SL (2311) [1Model series  
ที่ได้รับการรับรองจาก ECARF]

** มีในรถรุ่น : ECARF filter plus M-Class (166) และ GLE Coupé (292) ซึ่งจดสิทธิบัตรใน DE, ES, SK, TR, 
CZ, IT, FR, PL, UK, JP และ US

สิทธิบัตร



กระจกบังลมหน้า
เหตุใดจึงต้องเลือกใช้กระจกบังลมหน้าแท้
ของเมอร์เซเดส-เบนซ์

คุณลักษณะ คุณประโยชน์ที่ได้รับ

ออกแบบมาส�าหรับรถยนต์ 
เมอร์เซเดส-เบนซ์ โดยเฉพาะ

มีขนาดที่พอดีตรงตามมาตรฐานเมอร์เซเดส-เบนซ์ 
สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�า  
สามารถลดระยะเวลาที่คุณจะไม่ได้ใช้รถ

มีลายเซ็นสัญลักษณ์รับรองอะไหล่แท้ 
บนกระจกบังลมหน้า

รับประกันของแท้จากเมอร์เซเดส-เบนซ์  
เพิ่มคุณค่าให้แก่ตัวรถ

ใช้กาวที่ผลิตและผ่านการทดสอบโดยเฉพาะ ด้วยตัวกาวที่ผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะ มั่นใจในความปลอดภัย
หลังจากติดตั้งกระจกบังลมหน้าในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ 
ได้ในทันที

มาพร้อมกับแผ่นยึดระบบเซ็นเซอร์ต่างๆ 
ส�าหรับรถที่มีระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ 
(Highbeam Assist) และระบบช่วย
ควบคุมรถให้อยู่ในเลน (Lanekeeping 

Assist)

สามารถติดตั้งตัวเซ็นเซอร์และตัวกล้องในต�าแหน่ง 
ที่ถูกต้องแม่นย�า ท�าให้ระบบช่วยเหลือต่างๆ  
ที่ใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์เหล่านี้ประมวลผลได้อย่างถูกต้อง

ตัวปิดแผ่นยึดระบบเซ็นเซอร์ออกแบบ 
รับกับแนวกระจก*

แนวกระจกบังลมหน้าภายในห้องโดยสารมีความสวยงาม 
และไม่เกิดเสียงรบกวนที่ตัวปิดแผ่นยึดระบบเซ็นเซอร์

* ส�าหรับรถรุ่น : C-Class (204), E-Class (212, 207), CL (216), CLS (218), S-Class (221) และรุ่นในปัจจุบัน
ทั้งหมด ได้รับการจดสิทธิบัตรในเยอรมนี

สิทธิบัตร



ใบปัดน�้าฝน
เหตุใดจึงต้องเลือกใช้ใบปัดน�้าฝนแท้ 
ของเมอร์เซเดส-เบนซ์

คุณลักษณะ คุณประโยชน์ที่ได้รับ

ความโค้งของรางสปริงที่ออกแบบมา 
ให้มีสัดส่วนเหมาะสมตรงตามมาตรฐาน 
เมอร์เซเดส-เบนซ์

มีแรงกดที่สม�่าเสมอทั่วพื้นที่ปัด ให้เสียงที่เงียบกว่า  
และไม่สะดุด

ส่วนผสมของยางใบปัดน�้าฝน  
สูตรเฉพาะของเมอร์เซเดส-เบนซ์

สามารถปัดน�้าฝนได้อย่างดีเยี่ยมแม้ในสภาพอากาศ 
ที่รุนแรง รวมถึงท�างานได้อย่างราบรื่นและมีอายุการใช้งาน
ที่ยาวนาน

มีระบบการแจ้งเตือนสภาพใบปัดน�้าฝน ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะโดยมีแถบสีแสดงสภาพ 
ของยางใบปัด หากเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแสดงว่าถึงเวลา
ต้องเปลี่ยนใบปัดน�้าฝน โดยมีโลโก้เมอร์เซเดส-เบนซ์ 
บนฝาปิดกล่องรับประกันคุณภาพอะไหล่แท้

ได้รับการจดสิทธิบัตร* ติดตั้งได้ 
อย่างรวดเร็วกับระบบล็อคนิรภัย 
ของเมอร์เซเดส-เบนซ์

ก้านใบปัดและใบปัดน�้าฝนได้ถูกประกอบเข้าด้วยกัน 
อย่างแน่นหนา ค�านึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก  
การเปลี่ยนใบปัดน�้าฝนนั้นท�าได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย
ภายในไม่กี่วินาที โดยสามารถศึกษาได้จากวิดีโอออนไลน์

* ได้รับการจดสิทธิบัตรในประเทศ BE, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, HU, IT, JP, PL, RU, SE, TR, US, และ 
ZA อยู่ในระหว่างยื่นขอใน BR และ IN มีจ�าหน่ายส�าหรับรุ่น C-Class 205 (ตั้งแต่ 08/2014), E-Class 213, 
GLC-Class 253, A- /CLA- / GLA-Class (รุ่น 176 / 117 / 156 จาก 07/2015), B-Class 246 (ตั้งแต่ 
8/2015) และ V-Class / VITO 447

สิทธิบัตร



โคมไฟหน้า/โคมไฟท้าย
เหตุใดจึงเลือกใช้โคมไฟหน้า/ โคมไฟท้ายแท้
ของเมอร์เซเดส-เบนซ์

คุณลักษณะ คุณประโยชน์ที่ได้รับ

ออกแบบโดยเฉพาะส�าหรับรถแต่ละรุ่น ด้วยการออกแบบอย่างไร้ข้อผิดพลาด รถยนต์ของคุณ 
จะดูเหมือนใหม่ดังเช่นวันแรกที่ใช้งาน

เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของรถได้อย่างพอดี อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบต่างๆ ในรถ สามารถท�างาน 
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

มาพร้อมกับการรับประกันจาก 
เมอร์เซเดส-เบนซ์ และสามารถมองเห็น
สัญลักษณ์เมอร์เซเดส-เบนซ์แท้บนโคมไฟ

สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ใช้รถ และเป็นการยืนยัน
ว่าเป็นอะไหล่แท้จากเมอร์เซเดส-เบนซ์

ไฟท้ายถูกออกแบบให้อากาศสามารถ 
ไหลผ่านได้ ส�าหรับรถรุ่น C-Class 4 ประตู 
และ 2 ประตู (W/C 204) ได้รับการ 
จดสิทธิบัตรในประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส  
สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา

ส่งผลให้ตัวรถมีหลักอากาศพลศาสตร์ที่ดียิ่งขึ้น

สิทธิบัตร




