
Mercedes-AMG GT R PROמפרט אבזור
מראה חיצוני

"19קוטר חישוק קדמי
"20קוטר חישוק אחורי

LED תאורה קדמית קדמית ואחורית בטכנולוגיית●
●שמשות אחוריות כהות
AMG - גריל קדמי אנכי●
שחורצבע קאליפר בלם

משולשתסופיות מפלט
●כנף אחורית קבועה
●חלונות אחוריים כהים

Motor racing look●
(I) חיצונית Carbon חבילת●

●פתחי אוורור על כנפי הרכב בגימור שחור מט
עיצוב פנים

●קונסולה מרכזית בעיצוב V8 עם לחצנים דיגיטליים לשליטה במערכות הרכב
●חבילת Night package פנימית

○NAPPA / DINAMICAריפוד
AMG Carbon-fibre bucket seats מושבי●

DINAMICA הגה ביצועים בחיפוי●
●לוח שעונים דיגיטלי - 12.3"
AMG שטיחי רצפה ממותגים●
●חיפוי ARTICO ללוח השעונים

נוחות ואבזור
●מראות צד חשמליות עם קיפול חשמלי

●מראה מרכזית ומראה שמאל מתכהות למניעת סנוור
●חיישני חניה היקפיים

●מצלמת נסיעה לאחור עם פסי הכוונה דינמיים
●מצלמה קדמית לסיוע בתמרוני חניה

●KEYLESS GO Package - כניסה ויציאה ללא מפתח 
●בקרת אקלים מפוצלת

●כוונון אופקי וגובה בלבד למושבים הקדמיים
שמע ותקשורת

●מערכת Audio 20 עם צג בגודל 10.25" 
●2 שקעי USB לטעינה או לחיבור למערכת 

Burmester® surround sound system מערכת שמע●
●Touchpad לשליטה במערכות הרכב

Apple CarPlay TM ממשק *●
Android Auto TM ממשק *●

AMG Driving Performance
●דיפרנציאל אחורי אלקטרוני מוגבל החלקה

●תושבות מנוע דינמיות
AMG RIDE CONTROL suspension מתלים אדפטיביים עם כוונון ידני●

Carbon-Fibre-מוט פיתול קדמי מתכוונן מ●
●מוט פיתול אחורי מתכוונן מפלדה

●מערכת היגוי אחורי
●מערכת בקרת יציבות עם לחצן ייעודי לשליטה ברמת התערבות המערכת
●AMG Performance Exahaust עם דוד עמעם מרכזי מטיטניום וצליל משתנה

Carbon fibre-מסיט רוח קדמי מוגדל מ●
Carbon-fibreדפיוזר אחורי 

●גג Carbon-fibre להפחתת משקל
●חישוקי סגסוגת קלי משקל

●מצבר ליתיום-יון להפחתת משקל
●תעלת גל-הינע מ-Carbon fibre להפחתת משקל

●גל-הינע מ-Carbon Fibre להפחתת משקל
●כנפיים קדמיות מ-Carbon-Fibre להפחתת משקל

●כנף אחורית קבועה עם אפשרות לכוונון ידני 
AMG Active aerodynamics●

●בלמים קדמיים קרמיים בקוטר 402 מ"מ, קאליפר בלם 6 בוכנות
●בלמים אחוריים קרמיים בקוטר 360 מ"מ, קאליפר בלם 4 בוכנות

●חגורות בטיחות 4 נקודות לשימוש במסלול
●כלוב התהפכות בגוון שחור מט

Carbon fibre-חיזוק מרכב תחתי מ●
●AMG Track Pace למדידת זמני הקפות במסלולים

Nürburgring-07:04.6תוצאה ב
בטיחות ומערכות עזר לנהג

LED High Performance מערכת תאורה חכמה●
Active Brake Assist●

Blind Spot Assist מערכת למניעת תאונות-צד כתוצאה מרכב בשטח-מת●
Active Lane Keeping Assist שמירה אקטיבית על נתיב הנסיעה●

DISTRONIC בקרת שיוט אדפטיבית●
●חיישני תאורה וגשם

 ASR(Anti Skid Regulation) עם בקרת החלקה ESP מערכת בקרת יציבות אלקטרונית●
●מערכת  ABS - Anti-lock Brake System  למניעת נעילת הגלגלים בעת בלימה

     BAS - Brake Assist מערכת עזר לבלימה●
●מערכת ATTENTION ASSIST להתראה על עייפות הנהג

●מערכת : PRE-SAFE® מערכת חכמה לזיהוי מוקדם של מצבי חירום
●מערכת לניטור לחץ אויר בצמיגים

●8 כריות אוויר
Hill Start Assist-ו HOLD בלמים אדפטיביים עם פונקציית●

●אורות בלימה אדפטיביים (מהבהבים)
●הגה ודוושות קורסים בעת תאונה

●ערכת עזרה ראשונה

Mercedes-AMG GT R PROמפרט טכני
מנוע

V8תצורה - מס' בוכנות

3.982נפח מנוע - סמ"ק

 V 90°זווית

3.982מהירות מנוע מרבית - סל"ד

Bi-Turboטורבו

6,250 / 585הספק מירבי משולב                                                          כ"ס 
2,100-5,500 / 700מומנט מירבי משולב                                                          נ"מ  

אחוריתהנעה
ביצועים

3.6תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש                                                  שניות
318מהירות מירבית                                                              קמ"ש

תצרוכת דלק: ל'/100 ק"מ
16.7עירוני

10.3בין-עירוני
12.4ממוצע

תיבת הילוכים 
AMG SPEEDSHIFT 7G-DCTסוג תיבה

Cross Axle (ציר אחורי)מיקום תיבה

3.08יחס העברה - הילוך 1
2.19יחס העברה - הילוך 2
1.36יחס העברה - הילוך 3
1.29יחס העברה - הילוך 4
1.03יחס העברה - הילוך 5
0.84יחס העברה - הילוך 6
0.69יחס העברה - הילוך 7

3.88יחס העברה בסרן האחורי 
צמיגים (חישוק סטנדרטי)

ZR19 35 / 275צמיג קדמי
ZR20 30 / 325מתלים אחוריים
מידות ומשקלים

1,650משקל עצמי                                      ק"ג
1,890משקל כולל מורשה                           ק"ג
4,551אורך כללי                                        מ"מ
1,284גובה כללי                                        מ"מ
2,007רוחב (ללא מראות)                           מ"מ
2,630מרחק סרנים                                    מ"מ
1,693מפסק סרנים קדמי                           מ"מ
1,681מפסק סרנים אחורי                           מ"מ
175נפח תא המטען                                ליטר
12.1קוטר סיבוב                                      מטר
65נפח מיכל הדלק                               ליטר


