Mercedes-AMG GT και GT Roadster

Γέννημα του
μηχανοκίνητου αθλητισμού.
Με την απόλυτη επιθυμία να νικούν σε αγώνες, οι Hans Werner Aufrecht και Erhard Melcher έθεσαν το
1967 τα θεμέλια της AMG. Μαζί βελτιστοποίησαν την απόδοση των κινητήρων και ασχολήθηκαν με
αγωνιστικά αυτοκίνητα για πελάτες. Σύντομα αναμετρήθηκαν με ισχυρές και εδραιωμένες αγωνιστικές
ομάδες. Και το 1971 νίκησαν στο θρυλικό 24ωρο αγώνα του Σπα με την AMG 300 SEL 6.8 στην κατη
γορία της. Η τόλμη και η αποφασιστικότητα των ιδρυτών να επιχειρούν το ανέφικτο και να εργάζονται
σκληρά για να το επιτύχουν χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα το πνεύμα της AMG.

Driving Performance.
Το DNA των πρωταθλητών.
Φιλοδοξία μας είναι να πραγματοποιούμε τα όνειρα ανθρώπων που ενθουσιάζονται με τις επιδόσεις.
Ιδανικά, να τα ξεπερνούμε. Γι’ αυτό, είμαστε πάντα έτοιμοι να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα. Να
σχεδιάζουμε συναρπαστικά σπορ αυτοκίνητα και οχήματα υψηλών επιδόσεων που αμφισβητούν τα όρια
της φυσικής. Την επιθυμία μας για κορυφαίες επιδόσεις αποδεικνύουν οι πολυάριθμες επιτυχίες
της Mercedes-AMG GT3 στη Φόρμουλα 1, το DTM και στον 24ωρο αγώνα στο Νίρμπουργκρινγκ.
Σε κάθε αυτοκίνητο να μετατρέπονται οι συναρπαστικές οδηγικές εμπειρίες σε αξέχαστες στιγμές
AMG: αυτό σημαίνει Driving Performance. Αυτοκίνητα φτιαγμένα να δίνουν τα πάντα και να αποδίδουν
ακόμη περισσότερα – σε κάθε χιλιόμετρο, κάθε στιγμή.

Σχεδιασμένη από πρωταθλητές.
Από τα αγωνιστικά μοντέλα Mercedes-AMG GT3 και GT4 μέχρι την Mercedes-AMG GT Roadster: όλα τα οχήματα της οικογένειας
Mercedes-AMG GT κατάγονται από το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ο χαρακτηριστικός ήχος τους τραβάει αμέσως την προσοχή. Η μοναδική
τους σχεδίαση προσελκύει αμέσως το βλέμμα. Με μέλη τις Mercedes-AMG GT, Mercedes-AMG GT S, Mercedes-AMG GT C, καθώς
και τη Mercedes-AMG GT R και τις cabrio εκδόσεις Mercedes-AMG GT Roadster και Mercedes-AMG GT C Roadster, η οικογένεια
Mercedes-AMG GT είναι η ναυαρχίδα του χαρτοφυλακίου προϊόντων μας. Σχεδιασμένες και κατασκευασμένες από λάτρεις του μηχα
νοκίνητου αθλητισμού, φέρουν τα γονίδια των κορυφαίων αγωνιστικών αυτοκίνητων: τεχνολογία και μηχανολογική αριστοτεχνία κατευθείαν
από την πίστα αγώνων. Με άλλα λόγια: «Handcrafted by Racers».
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High Performers:

Mercedes-AMG GT R, AMG green hell magno, σφυρήλατες ζάντες AMG Performance
σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε Μαύρο ματ με στιλβωμένη στεφάνη, δέρμα νάπα
Exclusive/DINAMICA σε Μαύρο με κίτρινη διακοσμητική ραφή, διάκοσμος AMG ανθρα
κονημάτων ματ: από σελίδα 24.

Mercedes-AMG GT S, AMG solarbeam, σφυρήλατες ζάντες AMG σχεδίασης σταυρωτών
ακτίνων, σε Μαύρο ματ με στιλβωμένη στεφάνη, δέρμα νάπα Exclusive/μικροΐνες
DINAMICA σε Μαύρο με κίτρινες διακοσμητικές ραφές, διάκοσμος AMG Carbon ματ:
από σελίδα 10.

Mercedes-AMG GT Roadster, Κόκκινο Δίας, ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 ακτί
νων, σε Μαύρο ματ με στιλβωμένη στεφάνη, δέρμα νάπα Exclusive/DINAMICA σε Μαύρο
με κόκκινο διακοσμητική ραφή, εσωτερικό πακέτο χρωμίου AMG Silver: από σελίδα 28.

Mercedes-AMG GT C Roadster, Γκρι Σελενίτη magno designo, ζάντες αλουμινίου AMG
σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε Μαύρο ματ και στιλβωμένες, δέρμα νάπα Exclusive
STYLE σε Μπεζ Μακιάτο με καπιτονέ ραφές, εξωτερικό πακέτο AMG Carbon, διάκοσμος
AMG Carbon γυαλιστερό: από σελίδα 18.

Mercedes-AMG GT C Roadster, Λευκό Αδαμάντινο bright designo, ζάντες αλουμινίου
AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε Γκρι Τιτανίου και στιλβωμένες, δέρμα νάπα Exclusive
STYLE σε Καφέ Σάγματος με καπιτονέ ραφές, διάκοσμος AMG υαλονημάτων σε Ασημί
ματ: από σελίδα 36.

Γνήσια αγωνιστική οδήγηση.
Η Mercedes-AMG GT
και Mercedes-AMG GT S.

Μακρύ καπό, θέση οδηγού τοποθετημένη αρκετά πίσω, στιβαρό πίσω τμήμα. Αυτές είναι οι αναλογίες
ενός σπορ αυτοκινήτου που είναι ήδη σύμβολο: της Mercedes-AMG GT S. Το σύστημα μετάδοσης
κίνησης με 4λιτρο κινητήρα V8 biturbo έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη δυναμική οδήγηση και αναπτύσ
σει τεράστια αποθέματα ισχύος. Με μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων δυναμικής οδήγησης, καθώς
και πληθώρα έξυπνων συστημάτων υποβοήθησης, το καθαρόαιμο σπορ αυτοκίνητο ταιριάζει απόλυτα
στο ταμπεραμέντο σας αλλά και στην καθημερινότητά σας.

Επιδόσεις που αγγίζουν τα όρια.
Κατασκευάστηκε, για να προκαλεί αυθεντική αίσθηση αγωνιστικής οδήγησης: της Mercedes-AMG GT S. Χάρη στη ρυθμι
ζόμενη σε τρεις βαθμίδες σπορ ανάρτηση AMG RIDE CONTROL του βασικού εξοπλισμού, συνδυάζει μέγιστη ευελιξία με
κορυφαία οδηγική κουλτούρα. Η ιδανική κατανομή του βάρους 47 προς 53 μεταξύ μπροστινού και πίσω άξονα επιτυγχάνεται,
μεταξύ άλλων, χάρη στον εμπρός κεντρικά τοποθετημένο κινητήρα και το πίσω τοποθετημένο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού
συμπλέκτη σε διάταξη transaxle. Μαζί με το χαμηλό κέντρο βάρους του οχήματος, είναι ο λόγος που το σπορ αυτοκίνητο
παραμένει πάντα σε τέλεια επαφή με το δρόμο – ακόμα και με υψηλές ταχύτητες σε στροφές. Για ακόμα πιο δυναμική
οδήγηση, διατίθενται προαιρετικά το πακέτο AMG DYNAMIC PLUS, καθώς και το ενεργό σύστημα διεύθυνσης πίσω άξονα.

GT S

Επιταχύνει στον καλύτερο χρόνο.
Αρκεί ένα σύντομο πάτημα του κουμπιού εκκίνησης, για να ανέβουν οι παλμοί. Ο 4λιτρος κινητήρας V8 biturbo με σύστημα λίπανσης
ξηρού κάρτερ ξυπνά. Ένα σύντομο πάτημα του πεντάλ γκαζιού και ακούγεται ο δυνατός βαθύς ήχος του επιλεγόμενου συστήματος
εξάτμισης AMG Performance. Ο ήχος κορυφώνεται, όταν το μηχανικό σύνολο υψηλών επιδόσεων ξεδιπλώσει το μέγιστη ισχύ των 384 kW
(522 hp) και η Mercedes-AMG GT S επιταχύνει από 0 στα 100 km/h μέσα σε μόλις 3,8 δευτερόλεπτα.

Σχεδίαση στην εντέλεια.
Καθαρή δυναμική, καθαρό συναίσθημα: αυτά αποπνέει η εικόνα της Mercedes-AMG GT S. Η πρωτοποριακή
της σχεδίαση οφείλεται στον αρμονικό συνδυασμό από εντυπωσιακούς όγκους και επιβλητικές γραμμές.
Το εξωτερικό της αναδεικνύεται από το ειδικό χρώμα βαφής AMG solarbeam. Το επιμηκυμένο μπροστινό τμήμα
φιλοξενεί τον 4λιτρο κινητήρα V8 biturbo, ο οποίος τροφοδοτείται με αρκετό αέρα από τις μεγάλες εισαγωγές
του ψυγείου. Το τραβηγμένο προς τα πίσω κόκπιτ, οι μυώδεις ώμοι και το στρογγυλεμένο πίσω τμήμα σε κλασική
σχεδίαση fastback επιδεικνύουν εντυπωσιακά τι σημαίνει ένα σπορ αυτοκίνητο της Mercedes-AMG: θεαματικές
επιδόσεις.

Πυροδοτεί το επόμενο
επίπεδο απόδοσης.
Η Mercedes-AMG GT.
Η Mercedes-AMG GT C μετατρέπει τις χαρακτηριστικά υψηλές επιδόσεις AMG σε μια συναρπα
στική εμπειρία. Με το εξωτερικό προαιρετικό πακέτο, οπτικά highlights προσθέτουν στο μπροστινό
τμήμα τα splitter καθώς και τα πτερύγια στα φτερά – και τα δύο σε Carbon. Η δυναμική μπροστινή ποδιά
υποστηρίζει την αεροδυναμική και συμβάλλει στη μέγιστη μετάδοση της εκπληκτικής ισχύος των 410 kW
(557 hp) στο δρόμο. Στο τροποποιημένο πίσω τμήμα, το βλέμμα προσελκύουν τα πλευρικά τοιχώματα από αλουμίνιο,
που αυξάνουν το πλάτος του σπορ αυτοκινήτου σε σύγκριση με την Mercedes-AMG GT κατά 57 χλστ. συνολικά. Έτσι,
δημιουργείται χώρος για μεγαλύτερες ζάντες και φαρδύτερο μετατρόχιο. Ο συνδυασμός και των δύο αυξάνει την πρόσφυση
και επιτρέπει υψηλότερες ταχύτητες στις στροφές.

GT C

Κάνει τις στροφές να μοιάζουν με ευθείες.
Όποιος θέλει να επιτυγχάνει κορυφαίες επιδόσεις στο δρόμο ή στην αγωνιστική πίστα, χρειάζεται κυρίως ένα πράγμα:
πρόσφυση. Γι’ αυτό, η Mercedes-AMG GT C διαθέτει ένα ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο πίσω μπλοκέ διαφορικό. Το μεταβλητό
κλείδωμα προσαρμόζεται βέλτιστα στις διάφορες οδηγικές καταστάσεις, εξωθώντας ακόμα περισσότερο τα όρια της
φυσικής. Για ακόμα περισσότερη ευελιξία φροντίζει το ενεργό σύστημα διεύθυνσης πίσω άξονα του βασικού εξοπλισμού.
Μέχρι ταχύτητα 100 km/h, οι πίσω τροχοί στρίβουν προς την αντίθετη κατεύθυνση από τους μπροστινούς τροχούς
και το όχημα κινείται ακόμα πιο δυναμικά στις στροφές. Όταν η ταχύτητα ξεπεράσει τα 100 km/h, το σύστημα στρίβει
τους πίσω τροχούς όπως τους μπροστινούς, ώστε να βελτιώνεται η ευστάθεια του αυτοκινήτου.

Εξωθεί τα όρια.
Δεν είναι μόνο η απόδοση του κινητήρα που διακρίνει ένα καθαρόαιμο σπορ αυτοκίνητο. Είναι το άθροισμα όλων των τεχνικών
χαρακτηριστικών. Για δυναμική οδήγηση κορυφαίου επιπέδου φροντίζει το προαιρετικό πακέτο AMG DYNAMIC PLUS. Εκτός
από τα δυναμικά έδρανα κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων, προσφέρει μία ακόμα πιο σφιχτή σπορ ανάρτηση AMG RIDE
CONTROL. Με το AMG DYNAMIC SELECT διατίθενται στο βασικό εξοπλισμό τέσσερα προγράμματα με προεπιλεγμένες
ρυθμίσεις και ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα οδήγησης: «Comfort» (C), «Sport» (S), «Sport Plus» (S+) και «Individual» (I).
Το πρόγραμμα οδήγησης «RACE» αναβαθμίζει την απόκριση και τους χρόνους αλλαγής σχέσεων της Mercedes-AMG GT C σε
επίπεδο αγωνιστικού αυτοκινήτου. Το προαιρετικό τιμόνι AMG Performance σε μικροΐνες DINAMICA σας βοηθά να διατηρείτε
πάντα τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

GT R

Σχεδιάστηκε για αγώνες ταχύτητας.
Κατασκευάστηκε για το δρόμο.
Η Mercedes-AMG GT R.
Εδώ και δεκαετίες, αναμετρούμαστε με τους καλύτερους του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Επιπλέον, με κάθε
αγώνα αποκτούμε πολύτιμες γνώσεις. Σήμερα έχουμε συμπυκνώσει όλη την τεχνογνωσία μας σε ένα αυτοκίνητο: στη
Mercedes-AMG GT R. Τα πάντα σε αυτό το αυτοκίνητο ακολουθούν τη φιλοσοφία «Design follows function».
Η νέας σχεδίασης μπροστινή ποδιά τύπου Jet-Wing, με μεγάλες εισαγωγές αέρα και μπροστινά splitter σε πολύ γυα
λιστερό Μαύρο, καθώς και οι δυναμικά σχεδιασμένες επενδύσεις των πλευρικών μαρσπιέ με ένθετα στοιχεία σε
πολύ γυαλιστερό Μαύρο τονίζουν το φάρδος του αυτοκινήτου και εξασφαλίζουν την σταθερή επαφή του με το δρό
μο. Τα φαρδιά πλαϊνά φτερά, το μεγάλο πίσω φτερό, με χειροκίνητα συνεχώς ρυθμιζόμενο πτερύγιο, καθώς και η
πίσω ποδιά με διπλό διαχύτη αναδεικνύουν αυτήν την εικόνα και, συγχρόνως, βελτιώνουν την αεροδυναμική αυτού
του αγωνιστικού αυτοκινήτου για το δρόμο. Μια ιδιαίτερη μηχανολογική επινόηση: το νέο, ενεργό αεροδυναμικό
προφίλ. Ένα εξαιρετικά ελαφρύ στοιχείο από ανθρακονήματα στο υποδάπεδο μεταβάλλει τη ροή του αέρα με αποτέ
λεσμα το όχημα σχεδόν να βυθίζεται στο οδόστρωμα. Το αποτέλεσμα είναι ακόμα καλύτερη οδηγική ευστάθεια.

Κυρίαρχη στις στροφές. Ασταμάτητη στις ευθείες.
Η Mercedes-AMG GT R δημιουργήθηκε για τη γραμμή εκκίνησης. Εκεί η κορυφαία ισχύς
της των 430 kW (585 hp) συναγωνίζεται αμείλικτα. Προϋπόθεση είναι το σαφώς μειωμένο
βάρος της σε σύγκριση με τη Mercedes-AMG GT S, το οποίο επιτυγχάνεται χάρη σε έναν
έξυπνο συνδυασμό υλικών. Εκτός από το αλουμίνιο και τα κράματα μαγνησίου, που συμπερι
λαμβάνονται στην κατασκευή του αμαξώματος, χρησιμοποιούνται τα ευρέως διαδεδομένα
στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, ιδιαίτερα ελαφριά και σταθερά ανθρακονήματα. Για παράδειγμα,
στα μπροστινά φτερά, στην οροφή ή στο υποδάπεδο. Επίσης, τα σπορ καθίσματα τύπου
bucket AMG συμβάλλουν στη μείωση του βάρους και επιπλέον αυξάνουν την πλευρική στήριξη

του οδηγού. Εμπνευσμένο από το μηχανοκίνητο αθλητισμό είναι το AMG TRACTION CONTROL.
Για βέλτιστη πρόσφυση, αυτό το σύστημα επιτρέπει εξατομικευμένη ρύθμιση της ολίσθησης
στον κινητήριο πίσω άξονα. Επίσης, για τους λάτρεις των αγώνων ταχύτητας διατίθενται προ
αιρετικά: σύστημα κεραμικών σύνθετων φρένων AMG, καθώς και το πακέτο AMG Track με
σύστημα προστασίας από ανατροπή, ζώνες 4 σημείων και μεγάλο πυροσβεστήρα. Τις κορυφαί
ες αγωνιστικές επιδόσεις του αυτοκινήτου επιβεβαιώνει ο επιβλητικός ήχος του επιλεγόμενου
συστήματος εξάτμισης AMG Performance.

Με το βλέμμα στραμμένο ψηλά.
Η Mercedes-AMG GT Roadster.

Αισθάνεστε τον άνεμο στο πρόσωπο. Το χαμόγελο πλατύ από ικανοποίηση και η καρδιά καλπάζει από
ευτυχία. Η Mercedes-AMG GT Roadster είναι το αποκορύφωμα της οδηγικής απόλαυσης. Για όλες τις
αισθήσεις. Η ισχύς της σας καθηλώνει στα προαιρετικά κλιματιζόμενα καθίσματα AMG Performance.
Με το πάτημα ενός κουμπιού ηχεί πίσω ο βρυχηθμός του προαιρετικά διαθέσιμου συστήματος εξάτμισης
AMG Performance. Και ευθύς αμέσως τα αφήνετε όλα πίσω σας.

GT ROADSTER
Άνεμος στο πρόσωπο.
Θύελλα κάτω από το καπό.
Μακάρι να μην τέλειωνε ποτέ αυτή η διαδρομή. Αυτό θα εύχεστε κάθε φορά που κάθεστε στο τιμόνι της Mercedes-AMG
GT Roadster. Η άμεση απόκριση του 4λιτρου κινητήρα V8 biturbo πραγματικά εντυπωσιάζει. Με ισχύ 350 kW (476 hp)
και ροπή στρέψης 630 Nm, το μηχανικό σύνολο επιταχύνει το σπορ αυτοκίνητο σε 4,0 δευτερ. από 0 στα 100 km/h. Και
δεν φτάνει την τελική του ταχύτητα παρά μόνο στα 302 km/h. Αυτά τα δεδομένα και μόνο υπόσχονται πραγματική
αίσθηση Roadster – η οποία, με ανοιχτή οροφή, μετατρέπεται σε καθαρή απόλαυση.

Στο δρόμο, πάνω απ’ τα σύννεφα.
Κάθε διαδρομή με τη Mercedes-AMG GT Roadster μετατρέπεται σε έντονη εμπειρία χάρη στη συμβίωση της
χαρακτηριστικής AMG Driving Performance και της μοναδικής αίσθησης ελευθερίας που προσφέρει η ανοικτή
οδήγηση κάτω από τον ουρανό. Την απολύτως τέλεια αίσθηση ενισχύει και το πολυτελές εσωτερικό. Από το
τιμόνι AMG Performance με τα ασημί χειριστήρια αλλαγής σχέσεων από αλουμίνιο μέχρι τα σπορ καθίσματα AMG
για εξαιρετικά σταθερό κράτημα.

Ανοιχτή για νέους ορίζοντες.
Ανοίγει σε μόλις έντεκα δευτερόλεπτα – με ταχύτητα έως 50 km/h. Τόσο γρήγορα δημιουργείται η αποκλειστική αίσθηση open air στη νέα
Mercedes-AMG GT Roadster. Η υφασμάτινη κουκούλα τριών στρωμάτων τεντώνεται πάνω σε μια κατασκευή από μαγνήσιο, χάλυβα και αλουμίνιο
και με το μικρό βάρος της συμβάλλει σημαντικά στο χαμηλό κέντρο βάρους του οχήματος. Επιπλέον, ένας εγκάρσιος φορέας από αλουμίνιο με
προστατευτική μπάρα ανατροπής ως πρόσθετη προστασία, αποδεικνύει ότι στην κατασκευή των αυτοκινήτων μας πραγματικά σκεφτόμαστε τα
πάντα – αλλά πρωτίστως την ασφάλειά σας.

GT C ROADSTER

Γνήσια ένταση.
Η Mercedes-AMG GT C Roadster.
Εμπειρία μέγιστων επιδόσεων: αυτήν την υπόσχεση κάνει πραγματικότητα αρχικά το φαρδύτερο πίσω τμήμα της
Mercedes-AMG GT C Roadster. Και αυτό επιβεβαιώνει στη συνέχεια ο 4λιτρος κινητήρας V8 biturbo. Η κορυφαία
ισχύς ανέρχεται στα 410 kW (557 hp). Η επιτάχυνση από 0 στα 100 km/h επιτυγχάνεται σε 3,7 δευτ. Επιπλέον,
το ενεργό σύστημα ρύθμισης αέρα AIRPANEL, το οποίο περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό όλων των μοντέλων
Mercedes-AMG GT, αυξάνει τη δυναμική του αυτοκινήτου, με κάθετα πτερύγια που όταν είναι κλειστά μειώνουν
την αντίσταση του αέρα. Όταν οι απαιτήσεις ψύξης είναι ιδιαίτερα υψηλές, τα πτερύγια ανοίγουν, επιτρέποντας τη
ροή μέγιστης ποσότητας ψυχρού αέρα προς τους εναλλάκτες θερμότητας.

Επιδόσεις που μένουν
στη μνήμη και ανήκουν στη
γραμμή εκκίνησης.

Έχει αναδειχθεί ήδη σε σύμβολο πριν ακόμα
κυκλοφορήσει στο δρόμο. Η εξωτερική εμφάνιση
της Mercedes-AMG GT C Roadster κόβει την
ανάσα. Την εντύπωση αυτή εντείνει το σύστημα
εξάτμισης AMG Performance του βασικού εξο
πλισμού, που με το πάτημα ενός κουμπιού ηχεί
ακόμη πιο επιβλητικά. Ιδιαίτερα ευαίσθητες
είναι οι αντιδράσεις του ενεργού συστήματος
διεύθυνσης πίσω άξονα του βασικού εξοπλι
σμού. Με ταχύτητα άνω των 100 km/h, οι πίσω
τροχοί στρίβουν προς την ίδια κατεύθυνση
με τους μπροστινούς τροχούς αυξάνοντας την
ευστάθεια, για παράδειγμα, κατά τη γρήγορη
οδήγηση σε στροφές. Όταν η ταχύτητα μειωθεί
κάτω από τα 100 km/h, οι πίσω τροχοί στρί
βουν προς την αντίθετη κατεύθυνση από τους
μπροστινούς τροχούς, ενισχύοντας σημα
ντικά την ευελιξία του σπορ αυτοκινήτου κατά
την οδήγηση σε στροφές ή την απότομη
αλλαγής κατεύθυνσης.

Open Air δίχως τέλος.
Η οδήγηση ενός roadster της Mercedes-AMG είναι μια απόλαυση που δεν χρειάζεται κανείς να στερείται όταν οι εξωτερικές θερμοκρασίες είναι χαμηλές:
χάρη στο AIRSCARF. Το σύστημα θέρμανσης αυχένα, το οποίο διατίθεται τόσο με τα σπορ καθίσματα AMG όσο και, για πρώτη φορά, με τα καθίσματα AMG
Performance είναι ενσωματωμένο στην περιοχή του προσκέφαλου. Μπορείτε να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία του εξερχόμενου αέρα σε τρεις βαθμίδες.

Αγωνιστικός χώρος.
Το κόκπιτ φέρει τα γονίδια της AMG. Πρωταγωνιστικό ρόλο έχει η δυναμική κεντρική κονσόλα,
η οποία με μια ελαφριά ανοδική κλίση συναντά το ταμπλό οργάνων με τα τέσσερα εντυπωσιακά
στόμια αεραγωγών. Το στροφόμετρο επισημαίνει με ακρίβεια κάθε μετάβαση σε νέα βαθμίδα
απόδοσης. Σε κάθε στροφή, τα καθίσματα AMG Performance προσφέρουν τέλεια πλευρική στήριξη.
Διατηρώντας τα χέρια πάντα στο τιμόνι AMG Performance και μέσω των χειριστηρίων αλλαγής σχέσεων,
μπορείτε να μεταδίδετε την ισχύ δυναμικά στο δρόμο. Φτιαγμένη για να προσφέρει απόλυτη ικανοποίηση
με υψηλής ποιότητας κατεργασία των υλικών, ευγενές δέρμα και ανθρακονήματα. Χειροποίητος χαρακτήρας.

AMG. Προσωπική υπόθεση.
Εκλεπτυσμένα υλικά, κομψές φόρμες, αποκλειστικά χρώματα: το εσωτερικό ενός σπορ
αυτοκινήτου της Mercedes-AMG δεν αφήνει ανεκπλήρωτη καμία επιθυμία. Όπως και
ο νέος εξοπλισμός με δέρμα νάπα Exclusive STYLE σε Μπεζ Μακιάτο, που προσθέτει
στο εσωτερικό μια νότα κομψότητας.
Βασικό στοιχείο στο προσαρμοσμένο εσωτερικό όλων των αυτοκινήτων της οικογένειας
Mercedes-AMG GT: η AMG DRIVE UNIT. Με τα στοιχεία χειρισμού της σε κομψή διάταξη
V8 είναι η τέλεια σύνδεση με το δρόμο. Πιέζοντας ελαφρά τον επιλογέα AMG E-SELECT

εναλλάσσεστε εύκολα ανάμεσα στις θέσεις R, N και D του κιβωτίου ταχυτήτων. Με το χει
ριστήριο ελέγχου AMG DYNAMIC SELECT επιλέγετε τα προκαθορισμένα προγράμματα
οδήγησης «Comfort» (C), «Sport» (S), «Sport Plus» (S+) και «Individual» (I). Στις
Mercedes-AMG GT S, Mercedes-AMG GT C και Mercedes-AMG GT C Roadster
καθώς και στη Mercedes-AMG GT R υπάρχει επίσης το πρόγραμμα «RACE».
Ανάλογα με τον εξοπλισμό, τα προγράμματα αυτά αλλάζουν διάφορες
παραμέτρους του σπορ αυτοκινήτου σας, για βέλτιστες επιδόσεις σε

όλες τις οδηγικές καταστάσεις. Επιπλέον, το
AMG DRIVE UNIT διαθέτει ένα πλήκτρο για την
επιλογή μεταξύ των τριών βαθμίδων του ESP®, ένα για
τη χειροκίνητη ρύθμιση της σπορ ανάρτησης AMG RIDE
CONTROL, καθώς και ένα πλήκτρο για τη χειροκίνητη λειτουργία
του κιβωτίου ταχυτήτων και ένα για το επιλεγόμενο σύστημα εξάτμισης
AMG Performance.

Κορυφαία ισχύς.
Σχεδιάστηκαν από λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού: τα εξαιρετικά
ελαφριά και εξαιρετικά ισχυρά, προηγμένα μηχανικά σύνολα της οικογέ
νειας κινητήρων Mercedes-AMG GT. Κατασκευασμένοι χειροποίητα στο
Affalterbach, σύμφωνα με τη φιλοσοφία «One Man – One Engine», οι
4λιτροι κινητήρες V8 biturbo επιτυγχάνουν την κορυφαία ισχύ των
430 kW (585 hp). Επιπλέον, στη Mercedes-AMG GT R, αποδίδουν
μέγιστη ροπή στρέψης 700 Nm από τις 1900 έως τις 5500 στροφές.
Οι δύο στροβιλοσυμπιεστές είναι τοποθετημένοι ανάμεσα στις σειρές κυλίν
δρων, δηλαδή όπως λέγεται «εντός της θερμής γωνίας V». Αυτό, μεταξύ άλλων,
εξασφαλίζει βέλτιστη κυκλοφορία του αέρα, καθώς και τις ιδανικές συνθήκες ροής
προς τους στροβιλοσυμπιεστές καυσαερίων. Ως αποτέλεσμα, βελτιστοποιείται η από
κριση και μειώνονται οι εκπομπές. Επιπρόσθετα, το σύστημα λίπανσης ξηρού κάρτερ δια
σφαλίζει την τροφοδοσία λαδιού ακόμα και με τις μέγιστες εγκάρσιες δυνάμεις και επιτρέπει
την τοποθέτηση πιο χαμηλά στο αμάξωμα. Αυτό ασφαλώς εξυπηρετεί ένα στόχο και μόνο: να
βιώνετε τη μέγιστη οδηγική απόλαυση.

ΙΣΧΥΣ

Μονάδα υψηλής ισχύος.
Όσο χαμηλότερο το κέντρο βάρους ενός οχήματος τόσο υψηλότερες οι επιδόσεις του. Στα
σπορ αυτοκίνητα της Mercedes-AMG, αυτό επιτυγχάνεται με τον χαμηλά τοποθετημένο κινητήρα
σε διάταξη transaxle εμπρός κεντρικά. Το αποτέλεσμα είναι η ευνοϊκή κατανομή του βάρους 47 : 53
τοις εκατό μεταξύ μπροστινού και πίσω άξονα. Το λεγόμενο torque tube – στη Mercedes-AMG GT R από
ανθρακονήματα – δεν προσφέρει απλώς μια άκαμπτη σύνδεση κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων. Στο εσωτερικό
των αγωγών περιστρέφεται ένας εξαιρετικά ελαφρύς και ανθεκτικός στις στρέψεις άξονας μετάδοσης κίνησης από
ανθρακονήματα. Αυτός μεταδίδει την ισχύ του 4λιτρου κινητήρα V8 biturbo στο σπορ κιβώτιο 7 σχέσεων Mercedes-AMG
SPEEDSHIFT DCT, το οποίο κατασκευάστηκε ειδικά για τη Mercedes-AMG GT R με μακρύτερη πρώτη και κοντύτερη έβδομη
σχέση. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό γνώρισμα της Mercedes-AMG GT R είναι οι αρθρωτοί σύνδεσμοι uniball. Αυτά τα συνδετικά τμή
ματα, χωρίς φθορές και διάκενα, από μέταλλο στους κάτω εγκάρσιους βραχίονες του πίσω άξονα επιτρέπουν ακόμα πιο ακριβή διεύθυνση.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Φρένα υψηλής απόδοσης.
Όλα τα σπορ αυτοκίνητα της Mercedes-AMG εξοπλίζονται από το εργοστάσιο με φρένα
υψηλής απόδοσης. Χάρη στα διάτρητα δισκόφρενα με εσωτερικό αερισμό, αυτά προσφέρουν
άριστες τιμές επιβράδυνσης και ακριβή δοσομέτρηση της ισχύος. Οι δαγκάνες φρένων
της Mercedes-AMG GT έχουν ασημί χρώμα. Στις Mercedes-AMG GT S και Mercedes-AMG
GT C τα ειδικά προσαρμοσμένα φρένα για υψηλότερη απόδοση ισχύος διαθέτουν κόκκι
νες δαγκάνες. Στην Mercedes-AMG GT R διατίθενται σε κίτρινο και προαιρετικά σε κόκκινο.
Απόδοση φρένων εφάμιλλη των αγωνιστικών αυτοκινήτων προσφέρει το σύστημα κερα
μικών σύνθετων φρένων υψηλής απόδοσης AMG. Φροντίζει για τη μικρότερη απόσταση
ακινητοποίησης, ακριβές σημείο πίεσης και μέγιστη σταθερότητα. Μια ακόμα δράση:
οι περιστρεφόμενες λόγω μείωσης του βάρους μάζες στον μπροστινό άξονα συμβάλλουν
στην πιο άμεση απόκριση του συστήματος διεύθυνσης, γεγονός που αυξάνει σημαντικά
τη δυναμική στις στροφές. Οι δαγκάνες φρένων έχουν μπρούτζινο χρώμα, ενώ το σύστημα
διατίθεται προαιρετικά για όλα τα αυτοκίνητα της οικογένειας Mercedes-AMG GT.

Raceframe.
Αλουμίνιο, μαγνήσιο, χάλυβας: αυτά τα είναι τα
υλικά που εξασφαλίζουν μοναδικές σπορ επιδόσεις.
Για την κατασκευή του αμαξώματος επιλέξαμε έναν
έξυπνο συνδυασμό υλικών. Για τέλεια εγκάρσια και
διαμήκη δυναμική, καθώς και για τη μέγιστη ακρίβεια
διεύθυνσης. Τη βάση αποτελεί ένα space frame αλου
μινίου, το οποίο συνδυάζεται με ένα εμπρός τμήμα από
μαγνήσιο. Παρά την ελαφριά κατασκευή, η συνολική δομή
του πλαισίου ενός σπορ αυτοκινήτου της Mercedes-AMG
διακρίνεται για την πολύ μεγάλη ακαμψία της. Με αυτόν τον
τρόπο διασφαλίζεται ότι θα μπορέσει να αντέξει όλες τις δυ
νάμεις παραμόρφωσης που συνεπάγεται η αυξημένη δυναμική.
Ένα άλλο υλικό που χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, στον
torque tube που συνδέει τον κινητήρα και το κιβώτιο ταχυτήτων
στη Mercedes-AMG GT R, είναι τα εξαιρετικά ελαφριά και σταθερά
ανθρακονήματα που είναι ευρέως διαδεδομένα στο μηχανοκίνητο
αθλητισμό. Τα σπορ καθίσματα τύπου bucket, που επίσης διατίθενται
για τηMercedes-AMG GT R, οι προαιρετικές σφυρήλατες ζάντες AMG
Performance, το σύστημα εξάτμισης AMG Performance με σιγαστήρα και
απόληξη από τιτάνιο, καθώς και το προαιρετικό σύστημα κεραμικών σύνθετων
φρένων υψηλής απόδοσης AMG είναι περαιτέρω μέτρα μείωσης του βάρους της
κατασκευής, που καθιστούν το όχημα σημείο αναφοράς για ολόκληρη την κατηγορία.

ΕΛΑΦΡΙΆ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ

Αεροδυναμική.
Ακόμα και στη βασική του έκδοση, ένα σπορ αυτοκίνητο της Mercedes-AMG είναι σχεδιασμένο
για βέλτιστη αεροδυναμική. Αυτό φαίνεται από την μπροστινή ποδιά με μάσκα AMG Panamericana,
η οποία βελτιστοποιεί τη ροή του αέρα προς το μπροστινό τμήμα του αυτοκινήτου. Για ακόμα πιο
δυναμική οδήγηση, η Mercedes-AMG GT R διαθέτει πρόσθετες τεχνολογίες ενεργητικής αεροδυνα
μικής. Για παράδειγμα, στο υποδάπεδο υπάρχει ένα εξαιρετικά ελαφρύ στοιχείο ανθρακονημάτων,
το οποίο από ταχύτητα 80 km/h εκτείνεται αυτόματα κατά περίπου 40 χλστ. και μεταβάλλει τη
ροή του αέρα. Το φαινόμενο Βεντούρι που επιτυγχάνεται με αυτόν τον τρόπο ωθεί το όχημα προς
το οδόστρωμα και εξασφαλίζει ακόμη μεγαλύτερη οδηγική ευστάθεια σε υψηλές ταχύτητες.
Χαμηλότερη αντίσταση αέρα, μικρότερος χρόνος επιτάχυνσης μέχρι την τελική ταχύτητα: σε αυτήν
ακριβώς την αρχή βασίζεται το AIRPANEL. Όταν τα 14 κάθετα πτερύγια κάτω από τη μάσκα του
ψυγείου είναι κλειστά, η τιμή cW βελτιώνεται συμβάλλοντας στη μείωση της ώθησης. Όταν οι απαιτήσεις
ψύξης του κινητήρα είναι αυξημένες, τα πτερύγια ανοίγουν εντός ενός περίπου δευτερολέπτου
και μπορεί να εισρεύσει η μέγιστη ποσότητα αέρα στους εναλλάκτες θερμότητας. Επιπλέον, στατικά
στοιχεία, όπως τα air curtains στο μπροστινό πλαϊνό μέρος, ένας διπλός διαχύτης και το μη αυτόμα
τα και συνεχώς ρυθμιζόμενο πίσω φτερό φροντίζουν, ώστε να επιτυγχάνεται πάντα στη Mercedes-AMG
GT R ο τέλειος συνδυασμός μειωμένης αντίστασης αέρα και αυξημένης οδηγικής ευστάθειας.

Πακέτο αεροδυναμικής AMG1.
Μπορεί ένα σπορ αυτοκίνητο να γίνει ακόμα πιο σπορ; Για παράδειγμα, με μεγαλύτερο μπροστινό splitter
σε Μαύρο ματ, που εκτείνεται μέχρι τα flics στους μπροστινούς θόλους τροχών. Πρόσθετα flics στις πλευρικές
εισαγωγές αέρα της μπροστινής ποδιάς και οι επενδύσεις των πλευρικών μαρσπιέ σε Μαύρο ματ υπογραμμίζουν την ορμή
του αυτοκινήτου. Η σταθερή πίσω αεροτομή σε γυαλιστερό Μαύρο εξασφαλίζει την αναγκαία απόδοση σε κάθε οδηγική κατάσταση.

Πακέτο ανθρακονημάτων AMG.
Εντυπωσιακά στοιχεία για εντυπωσιακή εμφάνιση. Το μπροστινό splitter, τα πτερύγια στο φτερό, το περίβλημα εξωτερικού
καθρέπτη και ο ενιαίος διαχύτης στην πίσω ποδιά είναι από ανθρακονήματα. Στις Mercedes-AMG GT R, Mercedes-AMG GT C
και Mercedes-AMG GT C Roadster το πακέτο περιλαμβάνει επίσης τις επενδύσεις των πλευρικών μαρσπιέ, και αποκλειστικά
στη Mercedes-AMG GT R το επιβλητικό πίσω φτερό από ανθρακονήματα. Με λίγα λόγια: γνήσια δυναμική2.

Το πακέτο αεροδυναμικής AMG δεν διατίθεται για τα μοντέλα roadster.
2
Για τη Mercedes-AMG GT R διατίθενται δύο πακέτα Carbon:
Εξωτερικό πακέτο AMG Carbon I: μπροστινά splitter, πλαϊνά πτερύγια στις εξαγωγές αέρα των φτερών,
ένθετα στα πλευρικά μαρσπιέ, καθώς και διαχύτης στην πίσω ποδιά από ανθρακονήματα.
Εξωτερικό πακέτο AMG Carbon IΙ: περίβλημα εξωτερικού καθρέπτη και πίσω φτερό από ανθρακονήματα.
1

Εξωτερικό πακέτο χρωμίου AMG.

Η μοντέρνα, διάφανη όψη της επίστρωσης χρωμίου τονίζει επιλεγμένα στοιχεία, όπως το μπροστινό splitter, τα πτε
ρύγια στις πλευρικές εισαγωγές αέρα, τα πτερύγια στα φτερά και η διακοσμητική μπάρα στη γραμμή της οροφής1
πάνω από τα πλαϊνά παράθυρα σε Ασημί Αλουμινίου. Η Mercedes-AMG GT C και η Mercedes-AMG GT C Roadster
αποκτούν ακόμη πιο λαμπερή εμφάνιση με τις επενδύσεις των μαρσπιέ σε χρώμιο. Η αποκλειστική εμφάνιση ολο
κληρώνεται με τη χρωμιωμένη διακοσμητική λωρίδα στο διαχύτη.
1
2

 ιατίθεται μόνο για τις Mercedes-AMG GT, Mercedes-AMG GT S και Mercedes-AMG GT C.
Δ
Τα σκούρα τζάμια δεν διατίθενται για τις Mercedes-AMG GT Roadster και Mercedes-AMG GT C Roadster.

Εξωτερικό πακέτο Night AMG.

Κάντε μια δήλωση. Με στοιχεία σε πολύ γυαλιστερό Μαύρο: από το μπροστινό splitter και τα πτερύγια στις πλευρικές
εισαγωγές αέρα και στα φτερά μέχρι το περίβλημα εξωτερικού καθρέπτη, καθώς και τη διακοσμητική λωρίδα στο διαχύτη
της πίσω ποδιάς. Επιπλέον, στις Mercedes-AMG GT C και Mercedes-AMG GT C Roadster οι επενδύσεις των πλευρικών
μαρσπιέ σε Μαύρο γυαλιστερό. Για δυναμικό τελείωμα, φροντίζουν τα δύο πλαίσια συγκράτησης τελικού σωλήνα σε
Μαύρο. Τα πλαϊνά τρίγωνα παράθυρα και το πίσω παρμπρίζ είναι από θερμομονωτικό σκούρο φιμέ κρύσταλλο.2

Ζάντες.
Δεν έχει σημασία ποιες θα επιλέξετε: οι ζάντες
αλουμινίου AMG και οι σφυρήλατες ζάντες AMG
εξασφαλίζουν πρόσφυση και μέγιστη δυναμική,
φροντίζοντας συγχρόνως για ελκυστική εμφάνιση.

RXP | Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε
Μαύρο ματ και στιλβωμένες, ελαστικά 265/35 R 19 εμπρός
και 295/30 R 20 πίσω. Για τις Mercedes-AMG GT Roadster
και Mercedes-AMG GT C Roadster: 305/30 R 20 πίσω.
RXO | Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,
σε Γκρι Τιτανίου και στιλβωμένες, με ελαστικά 265/35 R 19
εμπρός και 295/30 R 20 πίσω. Για τις Mercedes-AMG GT C
και Mercedes-AMG GT C Roadster: 305/30 R 20 πίσω.
658 | Σφυρήλατες ζάντες AMG σχεδίασης σταυρωτών ακτίνων,
σε Γκρι Τιτανίου και γυαλιστερές, με πλήρως ενσωματω
μένο κάλυμμα βιδών τροχού, ελαστικά 265/35 R 19 εμπρός
και 295/30 R 20 πίσω. Για τις Mercedes-AMG GT C
και Mercedes-AMG GT C Roadster: 305/30 R 20 πίσω.
659 | Σφυρήλατες ζάντες AMG σχεδίασης σταυρωτών ακτίνων,
σε Μαύρο ματ με στιλβωμένη στεφάνη, με πλήρως ενσωματω
μένο κάλυμμα βιδών τροχού, ελαστικά 265/35 R 19 εμπρός
και 295/30 R 20 πίσω. Για τις Mercedes-AMG GT C και
Mercedes-AMG GT C Roadster: 305/30 R 20 πίσω.

793 | Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,
σε Ασημί Βαναδίου, με ελαστικά 255/35 R 19 εμπρός και
295/35 R 19 πίσω.
765 | Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Γκρι
Τιτανίου και στιλβωμένες, με ελαστικά 265/35 R 19 εμπρός
και 295/30 R 20 πίσω.
663 | Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 ακτίνων, σε
Μαύρο ματ με στιλβωμένη στεφάνη, ελαστικά 265/35 R 19
εμπρός και 295/30 R 20 πίσω.
657 | Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης 10 ακτίνων, σε Γκρι
Τιτανίου και στιλβωμένες, με ελαστικά 265/35 R 19 εμπρός
και 295/30 R 20 πίσω.
662 | Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης 10 ακτίνων,
σε Ασημί Βαναδίου, με ελαστικά 255/35 R 19 εμπρός και
295/35 R 19 πίσω.
699 | Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης 10 ακτίνων, σε Γκρι
Τιτανίου, με ελαστικά 265/35 R 19 εμπρός και 295/30 R 20
πίσω.
RXA | Σφυρήλατες ζάντες AMG σχεδίασης 10 ακτίνων, σε
Γκρι Τιτανίου και γυαλισμένες, με ελαστικά 275/35 R 19
εμπρός και 325/30 R 20 πίσω. Διατίθενται αποκλειστικά για
τη Mercedes-AMG GT R.
RXB | Σφυρήλατες ζάντες AMG σχεδίασης 10 ακτίνων, σε
Μαύρο ματ με στιλβωμένη στεφάνη, ελαστικά 275/35 R 19
εμπρός και 325/30 R 20 πίσω. Διατίθενται αποκλειστικά για
την Mercedes-AMG GT R.
RXC | Σφυρήλατες ζάντες AMG Performance σχεδίασης
5 διπλών ακτίνων, σε Μαύρο ματ με στιλβωμένη στεφάνη,
ελαστικά 275/35 R 19 εμπρός και 325/30 R 20 πίσω. Διατί
θενται αποκλειστικά για την Mercedes-AMG GT R.

Και το εσωτερικό της εμπνέεται έντονα από το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Στο βασικό εξοπλισμό της
Mercedes-AMG GT R περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, εξαιρετικά ελαφριά, μηχανικά ρυθμιζόμενα
σπορ καθίσματα τύπου bucket AMG. Η σχεδίασή τους διακρίνεται από τις κίτρινες διακοσμητικές
ραφές, ενώ προσφέρουν την απαραίτητη πλευρική στήριξη σε ακραίους ελιγμούς.
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Επενδύσεις και διάκοσμος.

 ασικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG GT και Mercedes-AMG GT Roadster. 2 Βασικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG GT S.
Β
Βασικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG GT C και Mercedes-AMG GT C Roadster. 4 Βασικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG GT R.
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183 Μαύρο Μαγνητίτη

040 Μαύρο

775 Ασημί Ιριδίου

589 U Κόκκινο Δίας

896 Μπλε γυαλιστερό

799 Λευκό Αδαμάντινο bright designo

992 Γκρι Σελενίτη

982 Ασημί Ιριδίου magno designo

996 Κόκκινο Υάκινθου μεταλλικό designo

278 AMG solarbeam

Βαφές.
Κάθε Mercedes-AMG θέτει πρότυπα. Μεταξύ άλλων, και
χρωματικά. Εκτός από το χρώμα βαφής «AMG green hell
magno», το οποίο δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την
Mercedes-AMG GT R και διατίθεται μόνο για το συγκεκρι
μένο αυτοκίνητο, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε
έντεκα ακόμα χρώματα.
297 Γκρι Σελενίτη magno designo

376 AMG green hell magno

Οροφές.
Όσο αποκλειστική είναι η οικογένεια Mercedes-AMG GT τόσο αποκλειστική είναι και η επιλογή των οροφών. Για τα
Roadster διατίθενται τρεις εκδόσεις υφασμάτινων οροφών: σε Κόκκινο, Μπεζ και Μαύρο. Η πανοραμική οροφή
αποτελεί βασικό εξοπλισμό για τη Mercedes-AMG GT C και διατίθεται προαιρετικά για τη Mercedes-AMG GT και τη
Mercedes-AMG GT S. Η οροφή ανθρακονημάτων αποτελεί βασικό εξοπλισμό μόνο στη Mercedes-AMG GT R.

397 Οροφή ανθρακονημάτων

416 Πανοραμική οροφή

743 Χρώμα κουκούλας Μπεζ

747 Χρώμα κουκούλας Κόκκινο

740 Χρώμα κουκούλας Μαύρο

Βασικός εξοπλισμός.
Επιλογές.
1 Πάντα σε θερμοκρασία λειτουργίας. Με δύο ζώνες κλιματισμού και τρία στυλ κλιματισμού το αυτόματο σύστημα κλιματισμού
THERMOTRONIC φροντίζει για προσαρμοσμένη στις ανάγκες ατμόσφαιρα στο κόκπιτ. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμίζεται
ξεχωριστά για τον οδηγό και το συνοδηγό.
2 Ο εξοπλισμός ενεργής υποβοήθησης πέδησης προειδοποιεί οπτικά τον οδηγό εάν μειωθεί η απόσταση από το προπορευόμενο
όχημα. Εάν αναγνωρίσει κίνδυνο σύγκρουσης, μεταδίδει μια ηχητική προειδοποίηση. Επιπλέον, μπορεί να υποστηρίξει
την πέδηση του οδηγού και εάν ο οδηγός δεν αντιδράσει να μειώσει την ταχύτητα επεμβαίνοντας αυτόνομα στα φρένα.
3 Οδηγική απόλαυση με το πάτημα ενός κουμπιού: Πατήστε απλώς το πλήκτρο της λειτουργίας εκκίνησης
KEYLESS-GO και βιώστε γνήσια υψηλές επιδόσεις.
4 Τα σπορ καθίσματα AMG με επένδυση από συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα Μαύρο προσφέρουν
βέλτιστη στήριξη χάρη στα φαρδύτερα περιγράμματα των πλευρικών τμημάτων. Τα ενσωματωμένα
προσκέφαλα, καθώς και οι πλακέτες «AMG» στις πλάτες των καθισμάτων προσθέτουν πινελιές
σπορ πολυτέλειας.
5 Ο απόλυτος έλεγχος. Με το 3άκτινο τιμόνι AMG Performance σε Μαύρο δέρμα νάπα,
με κάλυμμα τιμονιού σε Ασημί Χρωμίου και ασημί χειριστήρια αλλαγής σχέσεων από
αλουμίνιο.
6 Τέλεια πρόσφυση και για τα πόδια σας: πατάκια ποδιών AMG.
7 Βλέπετε και σας βλέπουν καλύτερα. Εκτός από την επιβλητική τους
εμφάνιση, οι προβολείς LED High Performance προσφέρουν ευρεία
κατανομή του φωτός, χρώμα φωτισμού που μοιάζει με το φως
της ημέρας, καθώς και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Προαιρετικός
εξοπλισμός.
Επιλογές.
1 Ιδανικά για οδήγηση σε στροφές είναι Οι επενδύσεις σε δέρμα νάπα Ασημί pearl/Μαύρο
συνδυάζουν στην σπορ εμφάνιση με την υψηλή αντιληπτή ποιότητα.
2 Το σύστημα υποβοήθησης νεκρής γωνίας ορατότητας περιλαμβάνεται στο πακέτο υποβοήθησης
διατήρησης λωρίδας. Εάν ανιχνευθεί κάποιο όχημα στη νεκρή γωνία ορατότητας, ανάβει ένα κόκκινο
τρίγωνο στον εξωτερικό καθρέπτη. Εάν ο οδηγός παραβλέψει αυτή την οδηγία και ανάψει φλας,
ακούγεται επιπλέον ένας προειδοποιητικός ήχος.
3 Με την εφαρμογή «AMG Track Pace», το smartphone μετατρέπεται στον προσωπικό σας μηχανικό αγώνων.
Μπορεί να καταγράφει και να αναλύει χρόνους γύρων ακόμη και βιντεοσκοπήσεις.
4 Σε απόλυτη αρμονία. Ήδη από το άνοιγμα των θυρών, τα καλύμματα μαρσπιέ AMG από ανθρακονήματα αποπνέουν
αγωνιστικό αέρα.
5 Κορυφαία κατηγορία και στο θέμα του ήχου. Το ηχοσύστημα Burmester® High-End Surround – διατίθεται μόνο σε συνδυασμό
με το COMAND Online – με δέκα ηχεία υψηλών συχνοτήτων, 11κάναλο ενισχυτή DSP συνολικής απόδοσης 1000 Watt και
ακριβώς συντονισμένα ηλεκτρονικά και ακουστικά στοιχεία προσφέρει μοναδική ποιότητα ήχου.
6 AIRSCARF. Το σύστημα θέρμανσης αυχένα για τον οδηγό και το συνοδηγό κάνει απολαυστική την οδήγηση με ανοιχτή οροφή, ακόμα και
όταν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές. Λειτουργεί σαν κασκόλ εξάγοντας ευχάριστο θερμό αέρα γύρω από το λαιμό και τον αυχένα μέσω των
ρυθμιζόμενων στομίων στα προσκέφαλα.

Διαστάσεις.
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* Οι τιμές ισχύουν για τη Mercedes-AMG GT S.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά.
Mercedes-AMG GT

1

Mercedes-AMG GT C

Mercedes-AMG GT R

Διάταξη/αριθμός κυλίνδρων

V/8

V/8

V/8

V/8

Κυβισμός (cm3)

3982

3982

3982

3982

Ονομαστική ισχύς1 (kW (hp) σε σ.α.λ.)

350 (476)/6000

384 (522)/6250

410 (557)/5750–6750

430 (585)/6250

Ονομαστική ροπή στρέψης1 (Nm σε σ.α.λ.)

630/1700–5000

670/1800–5000

680/1900–5500

700/1900–5500

Επιτάχυνση 0–100 km/h (s)

4,0

3,8

3,7

3,6

Τελική ταχύτητα (km/h)

304

310

317

318

Ελαστικά/τροχοί μπροστά, πίσω

255/35 R 19, 295/35 R 19

265/35 R 19, 295/30 R 20

265/35 R 19, 305/30 R 20

275/35 R 19, 325/30 R 20

Καύσιμο

Βενζίνη super plus

Βενζίνη super plus

Βενζίνη super plus

Βενζίνη super plus

Κατανάλωση καυσίμου2 (l/100 km)
αστικός/υπεραστικός/μικτός κύκλος

12,5–12,2/7,9–7,6/9,6–9,3

12,5–12,2/7,9–7,8/9,6–9,4

15,1/9,0/11,4

15,1/9,0/11,4

Εκπομπές CO22 σε μικτό κύκλο (g/km)

224–216

224–219

259

259

Κατηγορία εκπομπών3/αποδοτικότητας4

Euro 6/G

Euro 6/G

Euro 6/G

Euro 6/G

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (προαιρ.)/ρεζέρβα (l)

65 (75)/10,0

65 (75)/10,0

65 (75)/10,0

65 (75)/10,0

Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ (VDA) (l)

285–350

285–350

285–350

285–350

5

3

Mercedes-AMG GT S

Κύκλος στροφής (m)

11,50

11,50

11,47

11,47

Κενό βάρος (kg)6

1615

1645

1700

1630

Σ τοιχεία σχετικά με την ονομαστική ισχύ και την ονομαστική ροπή στρέψης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 595/2009 στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση. 2 Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 υπολογίστηκαν σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία μέτρησης (άρθρο 2 παρ. 5, 6, 6a του
γερμανικού κανονισμού για τη σήμανση ενεργειακής κατανάλωσης επιβατικών οχημάτων στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση. Τα στοιχεία δεν αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο όχημα και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς, αλλά εξυπηρετούν στη σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών τύπων οχημάτων.
Τα στοιχεία ισχύουν μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4 Αξιολόγηση με βάση τις εκπομπές CO2 λαμβάνοντας υπόψη τη μάζα του οχήματος. 5 Στοιχεία σύμφωνα με την Οδηγία 2007/46/ΕΚ στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση. 6 Στοιχεία σχετικά με το κενό βάρος σύμφωνα με την Οδηγία 92/21/ΕΚ στην
εκάστοτε ισχύουσα έκδοση (όχημα σε κατάσταση εκκίνησης, πλήρωση ρεζερβουάρ καυσίμου κατά 90%, με οδηγό 68 κιλών και αποσκευές 7 κιλών) για οχήματα με βασικό εξοπλισμό. Ο προαιρετικός εξοπλισμός και τα αξεσουάρ αυξάνουν κατά κανόνα αυτή την τιμή, μειώνοντας αντίστοιχα το ωφέλιμο φορτίο.
www.mercedes-benz.gr

Επιβιβαστείτε σε ένα μοντέλο της οικογένειας Mercedes-AMG GT
και ζήστε τις συναρπαστικές επιδόσεις ενός σπορ αυτοκινήτου.

Mercedes-AMG GT Roadster

Mercedes-AMG GT C Roadster

Διάταξη/αριθμός κυλίνδρων

V/8

V/8

Κυβισμός (cm3)

3982

3982

Ονομαστική ισχύς (kW (hp) σε σ.α.λ.)

350 (476)/6000

410 (557)/5750–6750

Ονομαστική ροπή στρέψης1 (Nm σε σ.α.λ.)

630/1700–5000

680/1900–5500

Επιτάχυνση 0–100 km/h (s)

4,0

3,7

Τελική ταχύτητα (km/h)

302

316

Ελαστικά/τροχοί μπροστά, πίσω

255/35 R 19, 295/35 R 19

265/35 R 19, 305/30 R 20

Καύσιμο

Βενζίνη super plus

Βενζίνη super plus

1

Κατανάλωση καυσίμου2 (l/100 km)
αστικός/υπεραστικός/μικτός κύκλος

12,5–12,2/7,9–7,8/9,6–9,4

15,1/9,0/11,4

Εκπομπές CO22 σε μικτό κύκλο (g/km)

224–219

259

Κατηγορία εκπομπών3/αποδοτικότητας4

Euro 6/G

Euro 6/G

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (προαιρ.)/ρεζέρβα (l)

65 (75)/10,0

65 (75)/10,0

Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ (VDA) (l)

165

165

Κύκλος στροφής (m)

11,50

11,47

Κενό βάρος (kg)6

1670

1735

5

Η Mercedes-Benz είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ιδρύματος «Laureus Sport for Good Foundation».
Από την ίδρυσή του το 2000, η Mercedes-Benz υποστηρίζει και προάγει τους σκοπούς και τις αξίες αυτού του παγκόσμιου
κοινωφελούς προγράμματος: με στόχο να βελτιώνεται η ζωή μειονεκτούντων και άρρωστων παιδιών και νέων μέσω
κοινωνικών έργων αθλητισμού. Το ίδρυμα «Laureus» αποτελεί βασικό τμήμα της εταιρικής ευθύνης της Mercedes-Benz. Κάθε
νέα Mercedes αποτελεί συνεπώς πρεσβευτή αυτής της αξίας. Με την αγορά μίας Mercedes υποστηρίζετε το ίδρυμα
«Laureus Sport for Good Foundation».

Σχετικά με το περιεχόμενο του καταλόγου: το παρόν έντυπο δόθηκε για εκτύπωση στις 30.08.2017. Μετά την ημερο

κανενός είδους δικαιώματα από το γεγονός αυτό και μόνο. Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ και εξαρτήματα

μηνία αυτή είναι δυνατό να επέλθουν διαφοροποιήσεις στο προϊόν. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές

που δεν ανήκουν στο βασικό εξοπλισμό. Οι αποκλίσεις στο χρώμα οφείλονται στην εκτύπωση. Το παρόν έντυπο θα χρησι

κατά τη διάρκεια του χρόνου παράδοσης στην κατασκευή ή στο όχημα, για χρωματικές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις

μοποιηθεί διεθνώς. Εντούτοις οι προδιαγραφές και οι συνέπειες σε σχέση με τη νομοθεσία, το ισχύον δίκαιο και τη

στον εξοπλισμό, εφόσον οι αλλαγές ή οι διαφοροποιήσεις αυτές παραμένουν εντός λογικών ορίων σε ό,τι αφορά τον

φορολογία μέχρι και την ημέρα εκτύπωσης του εντύπου ισχύουν μόνο για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

αγοραστή, λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα του πωλητή. Εφόσον ο πωλητής ή ο κατασκευαστής χρειαστεί να χρη

Για συγκεκριμένες πληροφορίες απευθυνθείτε στους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς της Mercedes-Benz.

σιμοποιήσει για το χαρακτηρισμό της παραγγελίας ή του αντικείμενου αγοράς κωδικούς ή αριθμούς, δεν προκύπτουν

www.mercedes-benz.gr
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