
MERCEDES-AMG
GT 4-VRATNI KUPE



IDEALNI LINIJI
SLEDI SVOJI

Kot ultimativno športno vozilo s štirimi vrati vam novi 4-vratni kupe Mercedes-AMG GT  
že od prvega trenutka naprej pokaže, kam je namenjen: naprej. Za AMG značilna  

zaščitna mreža hladilnika, ozki žarometi MULTIBEAM LED ter dolg pokrov motorja  
z izboklinama in velikimi dovodnimi mrežami za zrak so popolnoma v skladu z obliko- 

 valsko filozofijo AMG: čutna jasnost, markantni proporci in voluminozno telo. Markantni  
sprednji del v dizajnu reaktivnih kril z okrasnim elementom že na prvi pogled jasno  

 pokaže: prihaja pravi AMG GT.



IDEALNI LINIJI





V mejnem območju ni prostora za kompromise. V kokpitu se AMG-jev DNK opazi in občuti v vsakem detajlu  
ter prepriča z izjemno kakovostnimi materiali in najboljšo proizvodno kakovostjo. Tako na sedežih AMG v ekskluziv-

nem napa usnju kot tudi na sedežih AMG Performance iz športnih mikrovlaken DINAMICA z barvnimi kontrastnimi 
 okrasnimi šivi. Z volanom AMG Performance z mikrovlakni DINAMICA in novimi dodatnimi stikali AMG na volanu 

nadzorujete vse pomembne funkcije vašega vozila povsem udobno, ne da bi umaknili roke z volana. Tako se lahko 
popolnoma osredotočite na zahtevne vozne manevre in s pomočjo novega vonja AMG z vsemi čuti uživate v vožnji. 

V 4-vratnem kupeju Mercedes-AMG GT lahko doživite Driving Performance na štirih ali petih sedežih. Po želji 
celo z visokorazrednim zadnjim delom potniške kabine vključno z zaslonom na dotik.

OBMOČJU
DOMA V MEJNEM



DO 
POTANKOSTI

NAJVEČJA MOČ

Pripadnost družini AMG GT se opazi na prvi pogled. Ta izraz poudarjajo 53,3 cm  
(21 palcev) velika kovana platišča AMG s križnimi kraki, ki v kombinaciji z izredno 

zmogljivim zavornim sistemom AMG naredijo izjemen vtis. Rešetka hladilnika, tako 
imenovani AIRPANEL, pred srednjo odprtino za dovod hladilnega zraka izboljša 

 aerodinamično učinkovitost vozila. Vozilo nudi v sodelovanju z izvlekljivim zadnjim 
spojlerjem ne le aktivne, temveč tudi inteligentno aerodinamiko.







Tudi pogled od zadaj na 4-vratni kupe Mercedes-AMG GT dokazuje markantne elemente oblikovalskega  
jezika AMG GT: izjemno ozke LED-luči na zadku z znanim smernikom definirajo značilno linijo nakladalnega 

roba, večstopenjsko izvlekljivi ali opcijsko fiksni zadnji spojler poudarja pripadnost družini GT; mišičasta  
ramena, strešna linija, ki se spušča v zaokroženi zadek in močno izbočeni okrovi koles vzbujajo čustva – ki se 

s kratkim pritiskom pedala za plin samo še okrepijo. Nato se zasliši značilni zvok nastavljive izpušne naprave 
AMG Performance iz velikih dvojnih nastavkov izpušne cevi. Še več individualnosti nudijo številni individualni 

paketi opreme, npr. za zunanjost: našli boste vse od posebej športnega karbona do ekskluzivnega kroma. 
Čisti občutek GT. 

SUROV
GENIJALNO



PROSTI 
SLOG 

Ko eleganca sreča čisto športnost: bočna okna s stekli brez okvirjev in ravno, močno 
nazaj nagnjeno vetrobransko steklo se igrajo z elementi klasične arhitekture kupeja. 

 Vrsta sedežev v zadnjem delu potniške kabine ne nudi le nove svobode, temveč se skoraj 
neopazno vključuje v značilne linije modelov AMG GT. 4-vratni kupe Mercedes-AMG GT  

s svojim ozkim bočnim delom, širokimi rameni in močno izbočenimi okrovi koles jasno 
izraža naslednje: nova oblika športnosti ima štiri vrata.







DRUŽBA
VISOKO ZMOGLJIVA 

Sicer je najmlajši član družine AMG GT, pa vendar deluje kot starejši brat. 4-vratni kupe Mercedes-AMG GT nudi športnost, ki ste je 
 navajeni od modelov GT, z najvišjim udobjem za doživetje vožnje brez primere. Poleg različnih motorjev se ponujajo številne možnosti 

individuali zacije. Poleg tega, da lahko izbirate med tremi različnimi sedežnimi klopmi v zadnjem delu potniške kabine, obstajajo ekskluzivni 
paketi za zunanjost in notranjost ter velika izbira lakov, platišč in zavor. 



OD GLAVE DO PETE
ZMOGLJIVOST



Novo in edinstveno v sredinski konzoli: osem integriranih tipk 
 prikazovalnika visoke ločljivosti za vozne programe, krmiljenje 

menjalnika, podvozje, ESP®, izpušno napravo, funkcijo za  
zagon/zaustavitev ECO, prilagoditev glasnosti in zadnje krilo. 

Prav tako nov: stikalni element v upravljalni vrstici. S temi na  
dotik občutljivimi stikali lahko upravljate tako kamero za 

vzvratno vožnjo kot tudi navigacijo, radio, medije, telefon in 
nastavitve vozila. Posebnost: gre za eno samo tipko. Tudi 

kombinirani inštrument znova zažari z učinkovitim zaslonom 
Supersport. 

Z opcijskimi, na volanu AMG Performance integriranimi doda-
tnimi stikali boste ohranili neposredni stik s cesto in z lahkoto 

spreminjali različne parametre svojega športnega vozila. Stikala 
so sestavljena iz okroglega regulatorja za krmiljenje voznih 

programov pod desnim krakom volana ter dveh vertikalno pozici-
oniranih barvnih tipk prikazovalnika in gumbov pod levim  

krakom volana, ki ju lahko po želji konfigurirate. Z obema tipkama 
prikazovalnika lahko prenesete dodatne funkcije AMG s sre-

dinske konzole na volan.



VERIGA
SPREDNJA 



Kot pravo športno vozilo s štirimi vrati ponuja 4-vratni kupe Mercedes-AMG GT 
v svojem segmentu doživetje vožnje v novi dimenziji. Natančno na nove  

zahteve prilagojeni menjalniki AMG z 9 prestavami blestijo z izredno kratkimi časi 
prestavljanja. Zaradi novega atributa voznega programa AMG DYNAMICS pa  

postane obnašanje športnega vozila med vožnjo še bolj agilno. Funkcije „Basic“, 
„Advanced“, „Pro“ in „Master“ se odvisno od posameznega voznega programa  

samodejno izberejo. Dodatno izboljšavo vozne dinamike zagotavljajo podvozja AMG 
RIDE CONTROL in AMG RIDE CONTROL+ s prilagodljivim blažilnim sistemom.  

Prav tako pomembno: optimalna porazdelitev sile. Vsekolesni pogon 4MATIC+ 
prilagodljivo povezuje stalno gnano zadnjo premo s sprednjo premo ter  

tako poskrbi za kar najboljšo razporeditev navorov in za brezstopenjsko menjavo  
z vsekolesnega pogona, ki je usmerjen predvsem na trakcijo, na vožnjo le  

s pogonom na zadnja kolesa. Aktivno krmilo zadnje preme omogoča izboljšano 
kombinacijo agilnosti in stabilnosti. Dodatni vozni program RACE vključno  

z načinom Drift to vozilo s štirimi vrati dokončno spremeni v čistokrvno športno vozilo.





ZAVORE
VISOKO ZMOGLJIVE

Tovarniško dobavljajo 4-vratni kupe Mercedes-AMG GT z izjemno zmogljivim zavornim 
sistemom AMG s perforiranimi zavornimi koluti s prisilnim hlajenjem. Zavorna  

sedla v barvi srebra z večplastnimi zavornimi koluti (360 x 36 mm spredaj, 360 x 26 mm 
zadaj) so rezervirana za vstopne modele. Modeli Performance (390 x 36 mm spredaj, 

360 x 26 mm zadaj) se od njih razlikujejo po rdečem oziroma rumenem lakiranju. Vsem 
skupen je črni napis „AMG“.

Zavorno moč kot v avto-moto športu pa zagotavlja opcijska zelo zmogljiva keramična 
zavorna naprava AMG. Pri velikih keramičnih zavornih kolutih (402 x 39 mm   

spredaj, 360 x 32 mm zadaj) se srečata razkošna tehnika in izjemna zmogljivost. 
 Najkrajše zavorne poti, natančna točka upora in izjemna stabilnost tudi pri 

 ekstremnih pogojih. V primerjavi z običajnimi večplastnimi zavornimi koluti niso le 
okrog 40 % lažji, temveč tudi optično jasno izrazijo pomembnost: zavorna sedla  

so lakirana v barvi brona in jih krasi črn napis „AMG Carbon Ceramic“.



OPREMA
SERIJSKA

4 Vstopite in se počutite kot doma – z ambientno osvetlitvijo je to mogoče. Indirektno  
iluminirana notranjost vozila ne poveča le varnosti ponoči, temveč ustvari tudi individualno 

nastavljivo vzdušje.

5 V polnem udobju ogrevanja sedeža ne bosta uživala le voznik in sovoznik. Tudi v zadnjem 
delu potniške kabine je potnikom na voljo ogrevanje sedeža.

1 Žarometi MULTIBEAM LED razširijo funkcijo inteligentnega sistema luči in poskrbijo za optimalno osvetlitev  
cestišča. Z lučmi, ki sledijo ovinku, je vožnja po temi še varnejša. 

2 S paketom za parkiranje s kamero za vzvratno vožnjo postane parkiranje otročje lahko. Kamera v zadku prenese 
sliko na prikazovalnik multimedijskega sistema.

3 Dva 31,2 cm (12,3 palca) velika prikazovalnika visoke ločljivosti s tremi različnimi načini, „Classic“, „Sport“ in 
„Super Sport“ pri modelih Performance prikažeta funkcije multimedijskega sistema.



OPREMA 3 Premium navigacijski sistem COMAND Online omogoča obsežno omrežno povezovanje,  
integriran upravljalni in prikazovalni koncept, naravno glasovno upravljanje in tri  

leta brezplačnega posodabljanja zemljevidov. Navdušenci nad avto-moto športom so veseli  
integrirane aplikacije AMG TRACK PACE, ki analizira njihov način vožnje. Poleg tega  

je mogoče za vozilo specifične podatke priklicati, shraniti in jih deliti na družabnih omrežjih.

4 Opcijski sedeži AMG Performance v napa usnju, napa usnju Exklusiv, napa usnju Exklusiv/ 
DINAMICA in napa usnju Exklusiv STYLE z močnejšimi in nastavljivimi stranskimi blazinami nudijo 

občutno boljšo stransko oporo za voznika in sovoznika.

5 S sistemom High-End za 3D prostorski zvok Burmester® boste skupaj s svojimi sopotniki  
uživali v izjemni kakovosti zvoka na vseh sedežih. Zvok lahko nastavite po svojem okusu in glede 

na glasbeno zvrst.

1 Zelo zmogljiva keramična zavorna naprava AMG Keramik nudi 
vrednosti upočasnjevanja, na katere se lahko zanesete tudi v izrednih 

razmerah. Je do 40 % lažja od običajnih delovnih zavor in z manj 
nevzmetene teže poskrbi za več vozne dinamike in agilnosti.

2 Novo razkošje v visokorazrednem zadnjem delu potniške 
 kabine: udobni posamezni sedeži vključno z zaslonom na dotik 

ponujajo luksuzen ambient. Potniki sedijo na zadnjih sedežih še  
posebej udobno in imajo dostop do obsežnih funkcij informacijsko- 

razvedrilnega sistema in udobja.

POSEBNA



TEHNIČNI
PODATKI

1  Podatki o nazivni moči po uredbi (ES) št. 715/2007 v veljavni izdaji. 2 Na voljo za kratek čas. 3 Elektronsko uravnavano. 4 Navedene vrednosti so bile določene po predpisanem postopku merjenja. To so „vrednosti CO2 po protokolu NEDC“ v povezavi s 1. točko 2. člena Izvedbene uredbe 
komisije (EU) 2017/1153. Vrednosti porabe goriva so bile izračunane na podlagi teh vrednosti. Poraba elektrike je bila izračunana na podlagi uredbe (EG) št. 692/2008. Dodatne informacije o uradni porabi goriva in uradnih specifičnih emisijah CO2 novih osebnih vozil si lahko preberete 
 v „Vodniku o porabi goriva, emisijah CO2 in porabi elektrike novih osebnih vozil“, ki ga brezplačno prejmete na vseh prodajnih mestih in pri podjetju Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT) na naslovu www.dat.de. Podatki ne veljajo za posamezno vozilo in niso sestavni del ponudbe, temveč 
so namenjeni le za primerjavo med posameznimi tipi vozil. Vrednosti se spreminjajo glede na izbrano dodatno opremo. 5 Podatki veljajo samo znotraj Evropske unije. Odstopanja v posameznih državah so mogoča. 6 Izračunano na podlagi izmerjenih izpustov CO2 ob upoštevanju mase  
vozila. Veljavno samo v Nemčiji. Za več tehničnih podatkov glejte www.mercedes-benz.si

Mercedes-AMG GT 43
Mercedes-AMG  
GT 43 4MATIC+

Mercedes-AMG  
GT 53 4MATIC+

Mercedes-AMG  
GT 63 4MATIC+

Mercedes-AMG  
GT 63 S 4MATIC+

Gibna prostornina (cm3) 2.999 2.999 2.999 3.982 3.982

Nazivna moč1 (kW [KM] pri 1/min) 270 [367] / 5.500-6.1002 270 [367] / 5.500-6.1002 320 [435] / 6.1002 430 [585] / 5.500-6.5002 470 [639] / 5.500-6.5002

Pospešek z 0 na 100 km/h (s)  5,0 4,9 4,5 3,4 3,2

Največja hitrost, pogojena s konstrukcijo (km/h) 2703 2703 2853 3103 3153

Poraba goriva4 (l/100 km)
v naselju 10,3 11,6 11,6 15,0 15,2

zunaj naselja 6,8 7,6 7,6 8,8 8,9

kombinirana 8,1 9,1 9,1 11,1 11,3

Kombinirani izpusti CO2
4 (g/km) 189-184 215-209 215-209 256-252 257-257

Emisijski razred5/razred učinkovitosti6 Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC



Vsi podatki so v milimetrih. Prikazane mere so srednje vrednosti. Veljajo za vozilo s serijsko opremo in v nenatovorjenem stanju.

5.054
1.1922.951 911

970

314

510
726

1.036

493
454

267

1.452

1.488

1.467

1.495

1.953

2.069

Mercedes-AMG GT
53: 1.455
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Mercedes-AMG GT
53: 1.673
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Mercedes-AMG GT
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63 S: 1.664



Informacije o podatkih v tej objavi: Po zaključku redakcije, 3. 5. 2018, je morda prišlo do sprememb izdelka. Proizvajalec 
si pridržuje pravico do sprememb konstrukcije in oblike, do odstopanj barvnih odtenkov in do sprememb obsega dobave  
v dobavnem roku, če so spremembe in odstopanja ob upoštevanju interesov prodajalca za kupca sprejemljive. Če proda-
jalec ali proizvajalec za označevanje naročila ali naročenega predmeta uporablja znake ali številke, iz tega ne izhajajo 

nikakršne pravice. Slike lahko prikazujejo tudi pribor in dodatno opremo, ki ne sodita k serijski dobavi. Ta katalog  
se uporablja mednarodno. Izjave o zakonskih, pravnih in davčnih predpisih ter njihovih učinkih ne veljajo za Slovenijo. 
Zato se za informacije o zadnjem stanju obrnite na prodajnega partnerja znamke Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz.si

Mercedes-AMG s pobudo „Passion for Good“ nadgrajuje partnerstvo s fundacijo „Laureus Sport for Good“ in se dolgoročno zavzema  
za fundacijo, katere soustanovitelj je bil leta 2000 tudi Mercedes-Benz. „Passion for Good“ združuje največjo strast AMG, avto-moto 
šport, neposredno z novo pobudo za dobrodelnost. Za vsak prevoženi dirkalni kilometer ekip Performance Mercedes-AMG Customer 
Racing v dirkalnih serijah GT3 bo Mercedes-AMG daroval po en evro za projekte fundacije „Laureus Sport for Good“. Mercedes-AMG  
s tem izpolnjuje svojo družbeno odgovornost in podpira pomembno delo fundacije „Laureus Sport for Good“ z otroki in mladostniki,  
ki so prikrajšani.

Daimler AG, dialog@daimler.com, 18-0618


