THE MERCEDES-AMG
GT COUPÉ
*Một số chi tiết có thể khác với sản phẩm thực tế tại Việt Nam.

Chế tác bởi

CÁC TAY ĐUA.

Thiết kế hoàn thiện đỉnh cao, hiệu suất đáng khâm phục
cùng tính năng an toàn và trang bị tiện nghi vượt bậc.
Mercedes-AMG GT R được tạo nên từ chính niềm đam mê
tốc độ của các kỹ sư AMG. Bất kể bạn cần một cỗ máy
mạnh mẽ để chinh phục hiệu suất cao, hay một chiếc xe
thể thao cho nhu cầu di chuyển hằng ngày,
Mercedes-AMG GT R luôn mang đến những trải nghiệm
chưa từng có.

*Một số chi tiết có thể khác với sản phẩm thực tế tại Việt Nam.
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THIẾT KẾ

Chạm đến sự hoàn hảo.

Diện mạo đầy uy lực và nét lịch lãm vượt thời gian: sự kết hợp tài tình
giữa thiết kế thể thao và những đường nét mạnh mẽ tạo cảm giác
chiếc xe luôn hướng về phía trước. Mercedes-AMG GT R nổi bật ở
vạch xuất phát với phần đuôi xe cơ bắp trong thiết kế dạng fastback
cổ điển cùng khoảng cách vệt bánh lớn và vòm bánh rộng. Cảm giác
lái năng động kết hợp cùng cá tính của một chiếc xe đua thứ thiệt
không chỉ làm thỏa mãn phần nhìn, mà còn truyền tải tinh thần
thể thao tốc độ làm nên tên tuổi của Mercedes-AMG: hiệu suất vượt trội.

*Một số chi tiết có thể khác với sản phẩm thực tế tại Việt Nam.
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Điều làm nên một chiếc xe thể thao
không chỉ có công suất, mà còn là sự
tổng hòa của những trang bị kỹ thuật
đặc biệt. Cảm giác lái thể thao được
truyền tải mạnh mẽ, động cơ và hộp số
vận hành một cách hoàn hảo nhờ vào
hệ thống treo AMG RIDE CONTROL.

Bứt phá

KHỎI MỌI GIỚI HẠN.
Tính năng AMG DYNAMIC SELECT với bốn chế độ lái được thiết lập sẵn
và một chế độ tùy chỉnh riêng được trang bị tiêu chuẩn mang đến
những trải nghiệm lái đa dạng: “Comfort” (C), “Sport” (S), “Sport Plus”
(S +) và “Individual” (I). Riêng với chế độ “RACE”, Mercedes-AMG GT R
hoàn toàn chuyển mình thành một chiếc xe đua thực thụ với khả năng
phản hồi và sang số nhanh nhạy.

*Một số chi tiết có thể khác với sản phẩm thực tế tại Việt Nam.
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CHIẾN XA

của những tay đua cừ khôi.

Chưa có
dòng xe
thương mại
nào được
Mercedes-AMG
trang bị nhiều
công nghệ xe đua
thể thao như
Mercedes-AMG GT R:
từ sợi carbon siêu nhẹ
bên ngoài đến hệ thống
truyền động hiệu suất cao
bên trong. Sự kết hợp tài tình giữa
các kỹ sư khí động lực học và các
kỹ sư thiết kế đã tạo nên một chiếc xe
hiệu suất cao mà cả những cơn gió và
những ánh nhìn trên đường đều không thể
cưỡng lại. Các chi tiết trên xe không hề được
thiết kế một cách ngẫu nhiên, mà đều được
tính toán kỹ lưỡng để tối ưu hiệu suất vận hành.

Không gian nội thất là nơi hội tụ những ADN đặc trưng
nhất của AMG: cụm điều khiển trung tâm năng động,
bảng đồng hồ cùng bốn cửa gió điều hoà đầy ấn tượng.
Khoang lái được trang bị những công nghệ tối tân: Giao diện
người dùng hiển thị trên màn hình kỹ thuật số 10,25 inch.
Không gian giữa với cụm điều khiển trung tâm hoàn toàn mới cùng
các phím điều khiển thông minh. Vô lăng mang đậm phong cách
thể thao AMG tích hợp phím bấm giúp bạn điều khiển xe dễ dàng hơn.
Các chất liệu nội thất thượng hạng được tuyển chọn và chế tác thủ công
một cách tỉ mỉ mang đến trải nghiệm lái đẳng cấp đến từng chi tiết bạn chạm tới.
*Mộtsốsốchi
chitiết
tiếtcócóthể
thểkhác
khácvới
vớisản
sảnphẩm
phẩmthực
thựctếtếtạitạiViệt
ViệtNam.
Nam.
Một
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CẢM HỨNG

từ đường đua.

Mercedes-AMG GT sở hữu khả năng
vận hành vượt trội nhờ kết cấu
cân bằng hoàn hảo giúp tối ưu
hiệu năng.
Trung tâm của thân xe là động cơ có
trọng lượng 209 kg được bao bọc bởi
khung nhôm giúp hướng trọng tâm
xe xuống thấp. Kết cấu transaxle cho
phép động cơ kết nối với hộp số ly
hợp kép phía sau thành một cụm
thống nhất – tạo nên sự
cân bằng hoàn hảo.
Cùng với hệ thống bôi trơn cát-te
khô, từng chi tiết động cơ được cung
cấp dầu một cách tối ưu, ngay cả
khi xe đang vào cua mạnh mẽ ở
tốc độ cao.

*Một số chi tiết có thể khác với sản phẩm thực tế tại Việt Nam.
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Trang bị nổi bật

Hệ thống âm thanh Burmester®
cao cấp 10 loa, công suất 640W

Hệ thống giải trí COMAND Online
với màn hình 10.25-inch

Chức năng lưu trữ dữ liệu
chặng đua

Bảng điều khiển trung tâm
AMG DRIVE UNIT

Chức năng đánh lái cho cầu sau

Động cơ AMG 4.0L V8 tăng áp kép
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Mercedes-AMG GT R

Tay lái thể thao AMG
bọc sợi cao cấp DINAMICA

Mâm xe thể thao AMG

Nội thất

Màu ngoại thất

Đỏ Jupiter (589)

Đen Magnetite (183)

Ốp nội thất Piano Lacquer
màu đen

Ghế da Nappa/ sợi cao cấp
DINAMICA
Xám Selenite (992) Bạc Iridium (775)

Đen (661)

Xanh Brilliant (896)
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Trang bị nổi bật

*Một số chi tiết có thể khác với sản phẩm thực tế tại Việt Nam.
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MERCEDES-AMG GT R
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Động cơ

MERCEDES-AMG GT R
V8

Dung tích công tác (cc)

3982

Công suất cực đại
(kW [hp] tại vòng phút)

430 (585)/6250

Mô-men xoắn cực đại
(Nm tại vòng/phút)

700/2100 – 5500

Tăng tốc 0 - 100 km/h (s)

3,6

Vận tốc tối đa (km/h)

318

Loại nhiên liệu

Xăng không chì có trị số octane 95
hoặc cao hơn

Mức tiêu thụ nhiên liệu
trong đô thị (lít/100km)

18,63

Mức tiêu thụ nhiên liệu
ngoài đô thị (lít/100km)

7,7

Mức tiêu thụ nhiên liệu
kết hợp (lít/100km)

11,74

Hộp số
Kích thước xe (D x R x C) (mm)
Chiều dài cơ sở (mm)

Tự động 7 cấp AMG 7G-DCT
4564 x 2005 x 1280
2630
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TRANG BỊ TIÊU CHUẨN
TRANG BỊ AN TOÀN
Hệ thống treo AMG RIDE CONTROL
Hệ thống điều khiển lực kéo 9 cấp độ AMG TRACTION CONTROL
Camera trước và sau
Hệ thống lái trợ lực điện thể thao AMG
Chức năng đánh lái cho cầu sau
Khóa visai chống trượt cho cầu sau AMG
Hệ thống xả hiệu suất cao AMG
Hệ thống phanh hiệu suất cao AMG
Hệ thống cảm biến hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC
Hệ thống an toàn PRE-SAFE
Cụm điều khiển AMG DYNAMIC SELECT
Bảng điều khiển trung tâm AMG DRIVE UNIT
Chức năng lưu dữ liệu những chặng đua
Phanh tay điều khiển điện với chức năng nhả phanh thông minh.
Đèn phanh Adaptive nhấp nháy khi phanh gấp
TRANG BỊ NGOẠI THẤT
Lưới tản nhiệt đặc trưng cho xe AMG
Mâm xe AMG 19-inch trước/20-inch sau
Kẹp phanh đĩa màu vàng đặc trưng
Cụm đèn trước LED toàn phần và tự động điều chỉnh tầm chiếu xa
Cánh gió cố định phía sau
Ốp bệ cửa với logo ‘AMG’ phát sáng
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TRANG BỊ TIÊU CHUẨN
TRANG BỊ NỘI THẤT & TIỆN NGHI
Ốp nội thất Piano lacquer màu đen
Gói thiết kế nội thất Night Package
Tay lái thể thao AMG bọc sợi cao cấp DINAMICA với
nút điều khiển cảm ứng và điều khiển riêng biệt cho xe AMG
Ghế thể thao AMG chuyên dụng
Chức năng lưu trữ dữ liệu chặng đua
Hệ thống giải trí COMAND Online với màn hình 10.25-inch;
kết nối Bluetooth
Hệ thống dẫn đường & định vị vệ tinh toàn cầu GPS tích hợp
bản đồ Việt Nam
Hệ thống âm thanh Burmester® cao cấp 10 loa, công suất 640W
Hệ thống khóa xe thông minh & khởi động bằng nút bấm KEYLESS-GO
Chức năng kiểm soát tốc độ Cruise Control
Chức năng kết nối với Apple Carplay và Android Auto
Touchpad thiết kế mới điều khiển bằng cảm ứng trên bệ trung tâm
Bảng đồng hồ kỹ thuật số 12.3-inch
Điều hòa khí hậu tự động 2 vùng THERMOTRONIC
Trần xe làm bằng sợi carbon
Gói chức năng chống trộm
Kính cách nhiệt màu tối
Chức năng mở cốp từ xa bằng chìa khoá
Khoá cửa điều khiển từ xa và mã hoá động cơ chống trộm
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Thông tin thêm về Mercedes-Benz Việt Nam,
vui lòng nhấn và theo liên kết bên dưới:

www.mercedes-benz.com.vn/shop

www.mercedes-benz.com.vn/ebrochure

facebook.com/MercedesBenzVietnam

instagram.com/MercedesBenz.Vietnam

Hình ảnh chỉ có tính chất minh họa, sản phẩm có thể
thay đổi sau khi tài liệu này được phát hành (9-2021).
Vui lòng liên hệ đại lý ủy quyền của Công ty Mercedes-Benz
Việt Nam để biết thêm chi tiết.

