
The Mercedes-AMG GT R



*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

อสูรกายแห่ง “Green Hell” 
Mercedes-AMG GT R ถูกพัฒนาขึ้นตามแบบฉบับของนักแข่งรถมืออาชีพ ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงที่ได้ท้าทายทุกบท
ทดสอบในสนามแข่งรถระดับต�านาน Nürburgring หรือ “Green Hell” ของประเทศเยอรมนี กับรูปลักษณ์เปี่ยม
ด้วยความดุดัน พร้อมสมรรถนะที่ทรงพลังอย่างไร้ขอบเขต จากขุมพลังของเครื่องยนต์ AMG V8 ขนาด 4.0 ลิตร 
พร้อม biturbo (AMG 4.0-litre  V8 biturbo engine) ที่มีแรงม้าสูงสุดถึง 585 แรงม้า และแรงบิดถึง 
700 นิวตันเมตร ให้คุณพุ่งทะยานจาก 0-100 กม. ในเวลาเพียง 3.6 วินาที โดยที่ยังสามารถฟันฝ่าผ่านช่วงโค้ง
อันตราย “North Loop” ของสนามได้อย่างสวยงาม จึงเป็นที่มาของฉายา “อสูรกายแห่ง Green Hell” 





*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

เสียงกระหึ่มที่กังวาลไปทุกขั้วหัวใจ

อสูรกายคันนี้ไม่ได้เร้าใจเพียงเสียงเครื่องยนต์ที่ดุดัน แต่วิญญาณอสูรยังถูกหล่อหลอมขึ้นตั้งแต่การออกแบบ 
ให้คุณสัมผัสประสบการณ์การแข่งรถอย่างแท้จริงด้วยท่อไอเสียแบบ AMG Performance exhaust system 
ดีไซน์ท่อไอเสียขนาดใหญ่แต่มีน้�าหนักเบา วางอยู่กึ่งกลางของด้านหลัง พร้อมปลุกสปิริตนักแข่งด้วยการหุ้ม
ปลอกท่อไอเสียด้วยคาร์บอนไฟเบอร์แบบเดียวกับในรถแข่งมอเตอร์สปอร์ต อีกทั้งยังสามารถควบคุมเสียงและ
บุคลิกของท่อไอเสียได้จากโปรแกรมการขับขี่แบบ AMG DYNAMIC SELECT หรือปุ่มกดแยกเพื่อให้ได้
เสียงที่เร้าใจได้ตามต้องการ





พร้อมท้าทายด้วยเทคโนโลยี

ที่ใช่สำาหรับนักแข่งรถตัวจริง

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้



อสูรกายดุร้ายก็สยบในมือคุณได้ ด้วยพวงมาลัยแบบ AMG Performance 
steering wheel ตกแต่งด้วย DINAMICA microfibre เบาะนั่งแบบ  
AMG sports bucket seat ที่สามารถปรับให้กระชับกับผู้ขับขี่ได้ เฉกเช่น
เบาะของรถแข่ง และแผงควบคุมที่โดดเด่นตกแต่งด้วยหนังพร้อมวัสดุคุณภาพสูง 
นอกจากนี้ยังมี AMG TRACTION CONTROL (9-Step rotary switch) 
ที่สามารถเลือกปรับได้มากถึง 9 ระดับด้วยกัน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับ 
Mercedes-AMG GT3 มากไปกว่านั้น ยังมี AMG Track Pace app 
แอปพลิเคชันที่เปรียบเสมือนเป็นวิศวกรการแข่งรถส่วนตัว สามารถเชื่อมต่อ
โทรศัพท์มือถือ บันทึกระยะเวลาขับ หรือแม้กระทั่งอัดวิดีโอเพื่อน�าไปวิเคราะห์
หรือแชร์บนโซเชียลมีเดียได้อีกด้วย



ขุมพลังที่เอาชนะทุกแรงโน้มถ่วง

ด้วยการออกแบบเครื่องยนต์โดยใช้หลักการ front mid-engine และระบบส่งก�าลังแบบพิเศษที่ถูกออกแบบ 
โดยใช้เทคโนโลยีจากรถ Mercedes-AMG GT3 ตัวรถจะจัดการกระจายน้�าหนักจากเพลาหน้าไปเพลาหลังประมาณ 
47.3 - 52.7% จึงปราดเปรียวไม่ว่าทางจะคดเคี้ยวแค่ไหน พร้อมเพิ่มระบบควบคุมทิศทางด้วยล้อหลัง (rear - wheel steering) 
ช่วยให้คุณเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจ พร้อมท�าลายทุกสถิติ เมื่อขับขี่ด้วยความเร็ว 100 กม./ชม. ขึ้นไป ล้อหลังจะปรับทิศทางตรงกันข้ามกับล้อหน้า
ให้คุณสามารถเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงมากยิ่งขึ้น ควบคุมรถขณะเข้าโค้งได้ง่ายขึ้น จึงไม่ยากถ้าคุณจะเป็นผู้ชนะในทุกสนาม

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้





เคลื่อนไหวอย่างเปี่ยมพลัง 

หยุดได้ดังใจคิด

RXB* RXC*

RXA



Mercedes-AMG GT R สะกดทุกสายตาด้วยล้อแบบ 5-twin-spoke AMG Performance 
forged wheel ล้อหน้าขนาด 19 นิ้ว และล้อหลังขนาด 20 นิ้ว ที่ไม่เหมือนใคร มาพร้อม
ระบบเบรกสมรรถนะสูง AMG high-performance composite braking system 
โดยสามารถเลือกสีคาลิปเปอร์เบรกได้ระหว่างสีเหลืองกับแดงพร้อมตกแต่งด้วยโลโก้ AMG 
 
นอกจากนี้ ยังมีเบรกที่ออกแบบมาพิเศษส�าหรับแข่งรถโดยเฉพาะ 
(Motorsport-standard) เป็นอุปกรณ์เสริม AMG high-performance 
ceramic composite braking system ที่มีน้�าหนักเบากว่าเบรกปกติถึง 
40% และยังช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลงกว่าเบรกแบบปกติ แต่ยังคงไว้ซึ่ง
ความทนทานสูงรองรับในทุกสภาวะการขับขี่ ไม่ว่าจะเป็นถนนทั่วไป 
หรือในสนามแข่งก็ตาม

yellow painted brake callipers

red painted brake callipers

AMG Carbon ceramic*

*อุปกรณ์สั่งพิเศษ
**ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้
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555 AMG Performance seat

244 AMG sports bucket seat

ภายในห้องโดยสารยังคงต่อยอดแรงบันดาลใจจากรถแข่ง 
มีอุปกรณ์มาตรฐานที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพของการขับรถ
ให้สุดขีดได้มากยิ่งขึ้น ด้วยเบาะนั่งที่สามารถปรับให้กระชับ
กับผู้ขับขี่แบบ AMG Performance seat หรือ 
AMG sports bucket seat พิเศษจาก 
Mercedes-AMG GT ที่เป็นที่ยอมรับในวงการรถแข่ง

สีเบาะและวัสดุตกแต่ง

*อุปกรณ์สั่งพิเศษ
**ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้



292 designo iridium silver magno*799 designo diamond white bright*599 jupiter red

183 magnetite black 775 iridium silver 896 brilliant blue 992 selenite grey

040 black



297 designo selenite grey magno*

992 selenite grey 996 designo hyacinth red metallic* 278 AMG solarbeam* 376 AMG green hell magno*

หลากหลายสีสัน สำาแดงทุกเฉดแห่งพลัง

ส�าหรับ Mercedes-AMG GT R แล้ว คงไม่มีฉายาอะไรเหมาะสมไปกว่า “อสูรกายแห่ง Green Hell” 
เอกลักษณ์ของความเป็นอสูรกายที่สามารถเข้าโค้งผ่านหุบเขานับร้อยได้อย่างไร้กังวล จึงกลายเป็นแรง
บันดาลใจของสี “AMG green hell magno” สีพิเศษที่มีเฉพาะกับรถรุ่นนี้

*สีสั่งพิเศษ
**ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้



รายละเอียดด้านเทคนิค Mercedes - AMG GT R

เครื่องยนต์ เบนซิน แบบวี / 8 สูบ พร้อมเทอร์โบคู่ และอินเตอร์คูลเลอร์

ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) 3,982

แรงม้าสูงสุด (กิโลวัตต์์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที) 430 (585)/6,250

แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / รอบต่อนาที) 700/1,900 - 5,500

อัตราเร่ง 0 - 100 กม. / ชม. (วินาท)ี 3.6

ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม. / ชม.) 318

ความจุถังน�้ามัน (ลิตร) 75

พื้นที่บรรทุกสัมภาระ (ลิตร) 175

ระบบส่งก�าลัง เกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 7 จังหวะ (AMG SPEEDSHIFT DCT 7-speed sports transmission)

พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ท่ีพวงมาลัย (Steering - wheel Gearshift Paddles)

ขนาดล้อและยาง - หน้า 275/35 ZR19 

ขนาดล้อและยาง - หลัง 325/30 ZR20

มิติตัวถัง (กว้าง x ยาว x สูง) (มิลลิเมตร) 2,075 x 4,551 x 1,284



ระบบความปลอดภัย Mercedes - AMG GT R

ถุงลมนิรภัยด้านหน้า 2 ต�าแหน่ง ส�าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร •
ถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเข่าส�าหรับผู้ขับขี่ (Kneebag) •
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง 2 ต�าแหน่ง ส�าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร •
ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้างป้องกันศีรษะ 2 ต�าแหน่ง •
ไฟเบรกกะพริบฉุกเฉิน (Adaptive brake lights) •
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 2 ที่นั่ง •
กล้องแสดงภาพด้านหลังขณะถอยรถ (Reversing camera) •
ระบบรักษาความเร็ว (cruise control) และจ�ากัดความเร็ว (SPEEDTRONIC) •
เซ็นเซอร์ช่วยในการน�ารถเข้าจอด (PARKTRONIC) •
ระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุ (PRE-SAFE® system) •
ระบบตรวจวัดแรงดันลมยางอัตโนมัติ (tyre pressure monitoring system) • 
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive Highbeam Assist) •
ระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (ATTENTION ASSIST) •
โปรแกรมควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ AMG TRACTION CONTROL 9-Step •
ระบบเบรก ADAPTIVE BRAKE พร้อมฟังก์ชัน HOLD และ Hill-Start Assist •
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS (Anti - lock braking system) •



อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก Mercedes - AMG GT R

ใบปัดน�้าฝนท�างานโดยอัตโนมัติ พร้อมเซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้าฝน •
ชุดตกแต่งภายนอกด้วยสีด�า (AMG Exterior Night package) •
กระจกมองข้างปรับระดับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า •
กระจกมองข้างด้านผู้ขับขี่และกระจกส่องหลังปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ •
ล้อ AMG 10 ก้าน แบบ forged ล้อหน้า 19" / ล้อหลัง 20" •
ยางแบบสปอร์ต (Sports tyres) •
ระบบท่อไอเสีย AMG Performance exhaust system •
หลังคาแบบคาร์บอนไฟเบอร์ •
ระบบช่วงล่างแบบ AMG RIDE CONTROL sports suspension •
ระบบควบคุมการเลี้ยวด้วยล้อหลัง (AMG rear axle steering) •
ไฟหน้าแบบ LED High Performance •
เฟืองท้ายแบบ AMG rear -axle differential •
ระบบพวงมาลัยแบบ AMG speed-sensitive sports steering •
ระบบเบรกแบบ AMG high-performance composite brake ตกแต่งคาลิปเปอร์สีเหลือง •
ชุดปะยางแบบฉุกเฉิน TIREFIT •



อุปกรณ์มาตรฐานภายใน Mercedes - AMG GT R

ฟังก์ชัน ECO start/stop •
พวงมาลัยแบบ AMG Performance steering wheel หุ้มด้วย DINAMICA microfibre สีด�า •
ระบบกุญแจแบบ KEYLESS - GO •
เบาะนั่งแบบ AMG sports bucket seat หุ้มด้วยหนัง nappa / DINAMICA microfibre สีด�า •
ด้านบนของคอนโซลหน้า และด้านบนของแผงประตูหุ้มด้วยหนัง •
ระบบควบคุมและเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (COMAND Online) •
ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ THERMOTRONIC •
หลังคาหุ้มด้วย Designo DINAMICA microfibre •
ระบบเสียงรอบทิศทาง Burmester® •
เครื่องเล่น DVD •
ระบบควบคุมและสั่งงานด้วย Touchpad •
ระบบส�าหรับเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Bluetooth) •
ระบบปรับรูปแบบการขับขี่ AMG DYNAMIC SELECT •
ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสาร •
กาบบันไดเรืองแสงประตูหน้าแบบ AMG พร้อมสัญลักษณ์ »AMG« •
ภายในตกแต่งด้วย AMG Interior Piano Lacquer package •



หมายเหตุ: รายละเอียดของรถยนต์อาจมีการเปล่ียนแปลงภายหลังจากการเผยแพร่ (พฤศจิกายน 2560) ท้ังนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง รูปแบบ สีของรถ  

รายละเอียดด้านเทคนิค และอุปกรณ์มาตรฐาน ตามแต่ทางบริษัทฯ จะเห็นสมควร โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและปัจจัยต่างๆ รูปภาพของรถท่ีปรากฏในเล่มอาจแสดงถึง  

อุปกรณ์เสริมต่างๆ ท่ีอยู่นอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานที่จ�าหน่าย สีของรถอาจแตกต่างไปจากรูปภาพท่ีปรากฏในเล่มเนื่องจากข้อจ�ากัดของระบบการพิมพ์ ข้อมูลในเล่มนี้  

จะเป็นรายละเอียดทั่วๆ ไป ซึ่งรายละเอียดด้านเทคนิค อุปกรณ์มาตรฐาน และสีของรถ อาจมีให้เลือกแตกต่างกันออกไปข้ึนอยู่กับรุ ่นรถ เช่น รถบางรุ่น รายละเอียดด้านเทคนิค  

อุปกรณ์มาตรฐาน และสีของรถ อาจไม่มีจ�าหน่าย หรืออาจมีในรูปแบบท่ีแตกต่างออกไป ท้ังนี้กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดท่ีผู้จ�าหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ  

ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

www.mercedes-benz.co.th
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