
MERCEDES-AMG GT
Coupé



Remastered.

HANDCRAFTED 
BY RACERS –

Het in het kader van de facelift verder verfijnde design, de sublieme performance, de 
hogere veiligheid en het comfort zorgen ervoor dat de passie van onze engineers op het 

wegdek kan worden overgedragen, waardoor de modellen nóg begerenswaardiger zijn 
geworden. Afhankelijk van het model wordt de nadruk steeds verder verschoven van 

sportiviteit naar compromisloze performance. Het topmodel, de Mercedes-AMG GT R, 
vertegenwoordigt het volledige potentieel van de GT-familie, waarmee de uit de auto-

sport afkomstige imposante kennis en knowhow van onze engineers heel intens kan 
worden beleefd.







FRONT.
Athletisch

Het frontdesign van de Mercedes-AMG GT is zijn tijd ver vooruit. Talrijke elementen uit de autosport vormen samen 
een dynamisch statement. De bijzonder lange, ver naar beneden doorgetrokken motorkap bepaalt de richting. De 

AMG-grille benadrukt de sportiviteit van het model. De nieuwe high-performance led-koplampen zorgen er samen 
met de nieuwe dagrijverlichting voor dat het front van de Mercedes-AMG GT-familie nog markanter oogt dan bij het 

vorige model.





achterzijde.
GESPIERDE

Het klassieke fastbackdesign kenmerkt zich onder andere door led-achterlichten met donkere elementen in het inwendige 
van de verlichting. De nieuwe achterdiffusor met twee trapeziumvormige, hoogglanzend chromen uitlaatsierstukken 

benadrukt de dynamiek van het model. De prestaties van de motor zijn zonder meer imposant te noemen. Hetzelfde 
geldt voor de sound van de inschakelbare AMG Performance-sportuitlaat, die de uitstekende performance van de 

Mercedes-AMG GT kracht bijzet.



Geperfectioneerd.
Een krachtige uitstraling en tijdloze elegantie. Zijn geavanceerde design is gerealiseerd 

door het harmonieuze samenspel van geprononceerde vormen en imposante lijnen. 
Met een gespierde achterzijde in een klassiek fastbackdesign, een grotere spoorbreedte 

en grote wielen staat de Mercedes-AMG in de startblokken. Deze dynamische symbiose 
van gecultiveerde rijdynamiek en pure autosport is niet alleen in visueel opzicht een 

blikvanger, maar geeft op imposante wijze onmiskenbaar aan waar een sportwagen van 
Mercedes-AMG voor staat: spectaculaire performance.

DESIGN.





Verlegt

GRENZEN.
Het is niet alleen  het motorvermogen dat een echte sportwagen kenmerkt. Het is de som van al het technisch 

vernuft. Het AMG DYNAMIC PLUS-pakket (optie) zorgt voor rijdynamiek op topniveau met dynamische motor- en 
transmissielagers en een nóg straffer afgesteld AMG RIDE CONTROL-sportonderstel. Met AMG DYNAMIC 

SELECT staan standaard vier voorgeprogrammeerde en één individueel instelbaar rijprogramma ter beschikking: 
’Comfort’ (C), ’Sport’ (S), ’Sport+’ (S+) en ’Individual’ (I). Het rijprogramma ’RACE’ pusht deze sportwagen 

wat reactievermogen en schakeltijden betreft naar autosportniveau.







Maakt bochten

RECHT.

Wie het volledige potentieel van een aandrijving op de weg of op het circuit wil overbrengen, heeft vooral tractie nodig. 
Daarvoor beschikt vrijwel elk model van de Mercedes-AMG GT over een elektronisch geregeld sperdifferentieel op de 

achteras. De variabele sperwerking is optimaal op uiteenlopende rijtoestanden afgestemd, waardoor de grenzen 
van wat fysiek mogelijk is verder konden worden opgerekt. De actieve achterasbesturing zorgt daarbij voor nóg meer 

dynamiek. Tot een snelheid van 100 km/h worden de achterwielen tegengesteld aan de voorwielen gestuurd, 
zodat er dynamischer in en uit bochten kan worden gereden. Bij snelheden boven de 100 km/h worden de 

achterwielen juist meegestuurd met de voorwielen om zo de rijstabiliteit te verbeteren.



voor echte raceliefhebbers.
GEREEDSCHAP



Nog nooit heeft Mercedes-AMG zoveel autosporttechnologie in een  
seriemodel verwerkt als in de Mercedes-AMG GT R, variërend van het 

superlichte carbon voor de carrosserie tot de high-performance 
aandrijflijn. Uit de nauwe samenwerking van aerodynamicaspecialisten 

en designers is een high-performance sportwagen ontstaan aan 
wie lucht geen enkele weerstand kan bieden. Hetzelfde geldt voor 

race liefhebbers. Elk detail is daarbij niet voor de show maar voor 
pure Racing Performance ontworpen.

Het interieur kenmerkt zich door het typerende DNA van AMG. Het hart 
wordt gevormd door de dynamische middenconsole die licht oploopt 

naar het dashboard met vier opvallende luchtuitstroomopeningen.

De cockpit kenmerkt zich door hightech, met een user interface met vol-
ledig digitale instrumenten en een 10,2 inch display. Centraal daarin 

staat de nieuwe middenconsole met innovatieve displayschakelaars.
Met het AMG Performance-stuurwiel met AMG-stuurwieltoetsen hebt 

u alles onder controle. Extreem hoogwaardige materialen geven het 
interieur een ambachtelijke uitstraling.



door het racecircuit.
GEÏNSPIREERD



De onstuitbare voorwaartse drang van de Mercedes-AMG GT kan worden toege-
schreven aan zijn perfecte balans en performancegerichte voertuigarchitectuur. 

De frontmiddenmotor met een leeggewicht van slechts 209 kg zorgt voor een
gunstige gewichtsverdeling. Om voor een laag zwaartepunt te zorgen, is 

de motor diep in het aluminium spaceframe ingebouwd. Door de transaxle-
constructie vormt de motor met de daarachter liggende transmissie met 

dubbele koppeling één vaste eenheid, voor een perfecte balans. De motor 
beschikt over dry sump-smering, waardoor ook bij hoge dwarsacceleratie 

optimale olietoevoer wordt gegarandeerd.





De Mercedes-AMG GT wordt af fabriek geleverd met een rondom inwendig geventileerd 
en geperforeerd high-performance composietremsysteem. Afhankelijk van het model 

zijn de remklauwen zilverkleurig, geel of rood gespoten. Het opschrift ’AMG’ prijkt op alle 
remklauwen.

Dankzij het high-performance keramisch AMG-composietremsysteem (optie) kan 
er geremd worden als in de autosport. De royale keramische remschijven (402 x 

39 mm voor en 360 x 32 mm achter) vormen een geslaagde combinatie van 
techniek en uitstekende performance, die voor korte remwegen zorgen, ook onder 

extreme omstandigheden. De keramische remschijven zijn ongeveer 40 % lichter 
dan conventionele composietremschijven, en vormen ook zichtbaar een duidelijk 

statement. Deze remschijven zijn bronskleurig gespoten en voorzien van het 
opschrift ’AMG Carbon Ceramic’.

HIGH-PERFORMANCE
REMMEN.



1 Centraal element in het interieur is de middenconsole in gestileerd V8-design, die voorzien is van innovatieve,  
gekleurde displaytoetsen. Deze benadrukken niet alleen de performance van het model maar zorgen ook voor  

ideale functionaliteit.

2 In de AMG-sportstoelen hebt u alles perfect onder controle. De stoelen bieden optimale zijdelingse ondersteuning en 
maken samen met de geïntegreerde hoofdsteunen de hoge performance zichtbaar.

3 Op het volledig digitale AMG-combi-instrument wordt speciale informatie weergegeven voor sportieve rijders.

4 Met de AMG-stuurwieltoetsen kunt u een aantal rijdynamische functies snel en doel- 
gericht bedienen. Voor een geconcentreerd, sportief rijgevoel.

5 De high-performance led-koplampen zorgen standaard voor meer veiligheid ’s nachts 
en daarnaast voor een sportieve, markante look. Dankzij led-techniek verlichten ze de 

weg beter dan conventionele koplampen. 

UITRUSTING.
STANDAARD-



3 Met het touchpad kunt u het display van het multimediasysteem 
op dezelfde manier als een smartphone aansturen. Hierbij navi-

geert u eenvoudig door de menu’s met behulp van intuïtieve 
wisbewegingen. 

4 De AMG-sportstoelen in nappaleder Exclusief STYLE zilver 
pearl/zwart zien er niet alleen sportief uit, maar bieden ook 

uitstekende zijdelingse ondersteuning.

5 Ontspannen parkeren. De combinatie van parkeerassistent 
PARKTRONIC, frontcamera en achteruit rijcamera ondersteunt u 

bij het in- en uitparkeren en bij het manoeuvreren. 

1 Het AMG-carbonpakket zorgt met sportieve details van carbon in alle  
opzichten voor aanzienlijk meer dynamiek. De frontsplitter, de vinnen in de 

voorspatschermen, de buitenspiegels, de accenten in de dorpelverbreders  
en de achterdiffusor zijn uitgevoerd in carbon.

2 Door verdere aerodynamische verbeteringen van het AMG-aerodynamica-
pakket levert de Mercedes-AMG GT nóg meer performance.

FRAAIE

OPTIES.



Mercedes-AMG GT Coupé Mercedes-AMG GT S Coupé Mercedes-AMG GT C Coupé Mercedes-AMG GT R Coupé

Cilinderinhoud (cm3) 3982 3982 3982 3982

Max. vermogen1 (kW [pk]) 350 (476) 384 (522) 410 (557) 430 (585)

Acceleratie van 0–100 km/h (sec.) 304 310 317 318

Topsnelheid (km/h) 4,0 3,8 3,7 3,6

Brandstofverbruik2

gecombineerd (l/100 km)
gecombineerd (km/l)

11,4
8,8

11,5
8,7

12,4
8,1

12,4
8,1

CO2-emissie2 gecombineerd (g/km) 261 262 284 284

Emissieklasse3 Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

1  Opgaven voor vermogen en koppel volgens wettelijke voorschriften (verordening (EU) 715/2007) in de laatst geldende versie. 2 Verbruikswaarden en CO2-emissies volgens wettelijke voorschriften (Verordeningen (EU) 715/2007 en (EU) 2017/1153) in de laatst geldende versie. De aange-
geven NEDC-waarde is afgeleid van de WLTP-waarde die volgens de nieuwe cyclus Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) is gemeten voor een voertuig in de basisuitrusting. De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoed ter verge-
lijking van de verschillende voertuigtypen. Optionele uitrustingen kunnen het verbruik en de CO2-emissie beïnvloeden. Verdere informatie met betrekking tot de nieuwe WLTP-meetmethodiek treft u aan op www.mercedes-benz.nl/wltp.  3 Opgaven uitsluitend geldig binnen de Europese Unie. 
Landspecifieke afwijkingen mogelijk.      Meer technische gegevens kunt u vinden op onze website mercedes-benz.be     mercedes-benz.nl

GEGEVENS.
TECHNISCHE



Alle gegevens in millimeters. De afgebeelde afmetingen zijn gemiddelde waarden. Ze gelden voor voertuigen in de standaarduitvoering en in onbelaste toestand.
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Daimler AG, dialog@daimler.com, 07-0419

Inhoud vrijblijvend. Wjzigingen in specificaties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze brochure benaderen 
de werkelijkheid zoveel mogelijk. Tevens moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig worden beschouwd. Ze 
komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze uitgave (04/19). Deze brochure is 

een internationale uitgave. Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in België en 
Nederland geldende standaard- en leverbare uitvoeringen. Hiervoor verwijzen wij naar onze laatste prijslijst.     
www.mercedes-benz.be     www.mercedes-benz.nl

Met het initiatief ’Passion for Good’ breidt Mercedes-AMG het partnerschap met de ’Laureus Sport for Good Foundation’ verder uit en verbindt 
zich voor de lange termijn aan de stichting die in 2000 door Mercedes-Benz mede werd opgericht. Met ’Passion for Good’ wordt de grote passie 
van AMG, autosport, verbonden met dit nieuwe liefdadigheidsinitiatief. Voor elke verreden kilometer van de Performance -teams van Mercedes-AMG 
Customer Racinag in de GT3-raceseries, doneert Mercedes-AMG één euro aan de projecten die worden uitgevoerd door de ’Laureus Sport for 
Good Foundation’. Mercedes-AMG komt met dit engagement zijn sociale verplichtingen na en ondersteunt daarmee het belangrijke werk dat de 
’Laureus Sport for Good Foundation’ verricht voor achtergestelde kinderen en jongeren.


