
Mercedes-AMG GT Roadster





Jsme ještě dost draví?



Jsme ještě dost svobodní?







Jsme ještě dost silní?



Vzpomeňme si,  
jaký je to pocit.





Vítr si pohrává s vlasy, ale Mercedes-AMG GT C Roadster zůstává pevně na zemi, a to i při dynamické 
jízdě. Při takové jízdě máte nejen bezpečný, ale současně nesrovnatelný pocit z jízdy. Zásluhu  
na tom nese součinnost sportovního podvozku AMG RIDE CONTROL, dvouspojkové převodovky AMG 
SPEEDSHIFT 7G-DCT a nového řízení zadní nápravy AMG. Tyto prvky jsou spojením suverenity  
a komfortu s neskutečnou agilitou a ovladatelností, zejména při jízdě dynamickými zatáčkami. 
O cílené chlazení motoru a zvýšení výkonu se navíc stará nový aktivní systém regulace vzduchu  
pod maskou chladiče. I při pohledu na něj pocítíte jeho dravost, kterou vyzařuje protažená kapota 
motoru s maskou chladiče AMG Panamericana a široká záď s širokými pneumatikami zaručujícími 
dosta tečnou přilnavost.

Stoprocentní dravost.







Stoprocentní 
svoboda.

Tvář nastavená větru, oči se blýskají radostí a srdce 
buší nadšením. Nový Mercedes-AMG GT C Roadster 
potěší všechny Vaše smysly. Pouze on tvoří jedi-
nečnou symbiózu Driving Performance, typickou pro 
sportovní vozy AMG, a pocitu z jízdy pod širým ne-
bem. Při akceleraci se zaboříte do klimatizovaných 
sedadel AMG Performance s funkcí AIRSCARF. 
Stisknutím tlačítka zaburácí připojitelná výfuková 
soustava AMG Performance. To vše ale necháte  
za sebou. Takový je pocit svobody.





Zkrocení 557 koní pod kapotou na čerstvém vzduchu. Vůně rychlosti. Síla 4litrového motoru V8 AMG se dvěma 
turbodmychadly. Za 3,7 sekundy z 0 na 100 km/h s vozem Mercedes-AMG GT C Roadster. Točivý moment 
680 Nm se spontánní odezvou a vysokou trakcí již při nízkých otáčkách. Krátké převody v 1. a 7. rychlostním 
stupni umožňují velmi dynamickou akceleraci. Funkce RACE START zaručuje díky zvýšeným otáčkám při  
rozjezdu a jemné regulaci skluzu kola jízdu plnou emocí. Zkrátka nefalšovaná a nefiltrovaná síla. Nová dimenze 
známého výkonu!

Stoprocentní výkon.





Vysněno závodníky.
Hans Werner Aufrecht a Erhard Melcher byli přesvědčeni o tom, že mohou zvítězit, čímž položili v roce 1967 základní kámen pro AMG. A již v roce 1971 zvítězili 
v legendárním 24hodinovém závodě ve Spa s vozem AMG 300 SEL 6.8.
 
Jejich odhodlání a náklonnost k motorovému sportu dodnes ovlivňují značku AMG. O tom svědčí trojnásobný triumf vozu Mercedes-AMG GT3 při 24hodinovém 
závodě na okruhu Nürburgring v roce 2016. V našem vývojovém centru Affalterbach vznikají fascinující vozidla Performance a sportovní vozy pomocí 
špičkových technologií a ruční práce – s cílem stanovit nová měřítka. Od modelu Mercedes-AMG GT3 po Mercedes-AMG GT Roadster. Segment vozů 
Mercedes-AMG GT tvoří vrchol našeho portfolia. Technologie a inženýrské know-how přímo ze závodního okruhu. Vysněno závodníky.

Zažijte fascinaci AMG na stránkách mercedes-amg.com



Technické údaje.

Mercedes-AMG GT Roadster
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1  Údaje o jmenovitém výkonu a jmenovitém točivém momentu podle nařízení (ES) č. 595/2009 v aktuálním platném znění. 2 Uvedené hodnoty ke spotřebě paliva a emisím CO2 byly zjištěny na základě předepsaného postupu měření (§ 2 č. 5, 6, 6a výnosu o osobních vozidlech (označení 
spotřeby energie) v aktuálním platném znění). Údaje se nevztahují na jedno konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, nýbrž slouží pouze účelům srovnání jednotlivých typů vozidel. 3 Údaje jsou platné pouze v rámci Evropské unie. Mohou se vyskytnout specifické odchylky v jednotlivých 
zemích. 4 Zjištěno na základě naměřených emisí CO2 se zohledněním hmotnosti vozidla. 5 Údaje podle směrnice 2007/46/ES v aktuálním platném znění. 6 Údaje k pohotovostní hmotnosti podle směrnice 92/21/ES v aktuálním platném znění (hmotnost ve stavu připravenosti k jízdě,  
palivová nádrž naplněna z 90 %, včetně řidiče 68 kg, a zavazadla, 7 kg) pro vozidla se standardní výbavou. Příplatkové výbavy a příslušenství tuto hodnotu zpravidla zvyšují, čímž se odpovídajícím způsobem snižuje užitečné zatížení. www.mercedes-benz.cz

Uspořádání/počet válců V8

Zdvihový objem motoru (cm3) 3982

Jmenovitý výkon1 (kW (k) při ot./min) 350 (476)/6000

Jmenovitý točivý moment1 (Nm při ot./min) 630/1700–5000

Zrychlení z 0 na 100 km/h v s 4,0

Maximální rychlost (km/h) 302

Rozměr pneumatik – přední náprava,  
zadní náprava 255/35 R 19, 295/35 R 19

Palivo Super Plus 98

Spotřeba paliva2 (l/100 km)
ve městě/mimo město/kombinovaná 12,2/7,8/9,4

Emise CO2
2 (g/km), kombinovaný provoz 219

Emisní norma3/emisní třída4 Euro 6/G

Objem nádrže (l)/z toho rezerva cca (l). 65/10,0

Objem zavazadlového prostoru (l)5 165

Průměr otáčení (m) 11,50

Pohotovostní hmotnost (kg) 16706



Uspořádání/počet válců V8

Zdvihový objem motoru (cm3) 3982

Jmenovitý výkon1 (kW (k) při ot./min) 410 (557)/5750–6750

Jmenovitý točivý moment1 (Nm při ot./min) 680/1900–5750

Zrychlení z 0 na 100 km/h v s 3,7

Maximální rychlost (km/h) 316

Rozměr pneumatik – přední náprava,  
zadní náprava 265/35 R 19, 305/30 R 20

Palivo Super Plus 98

Spotřeba paliva2 (l/100 km)
ve městě/mimo město/kombinovaná 15,1/9,0/11,4

Emise CO2
2 (g/km), kombinovaný provoz 259

Emisní norma3/emisní třída4 Euro 6/G

Objem nádrže (l)/z toho rezerva cca (l). 65/10,0

Objem zavazadlového prostoru (l)5 165

Průměr otáčení (m) 11,47

Pohotovostní hmotnost (kg) 17356

Všechny údaje jsou uvedeny v milimetrech. Zobrazené míry jsou uváděny 
jako střední hodnoty. Platí pro nezatížená vozidla ve standardní výbavě.

Mercedes-AMG GT C Roadster
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K údajům v tomto katalogu: Po redakční uzávěrce tohoto katalogu dne 20. 9. 2016 mohlo dojít ke změnám produktu. 
Výrobce si po dobu trvání dodávek vyhrazuje právo na konstrukční nebo tvarové změny, odchylky barevnosti a změny 
obsahu dodávek, pokud budou tyto změny či odchylky s ohledem na zájmy prodejce únosné pro zákazníka. Pokud výrobce, 
příp. prodejce používá k označení objednávky nebo k popisu nabízeného výrobku značky nebo číselné údaje, nevyplývají  
z nich samotných žádná práva. Na vyobrazeních mohou být uvedeny také příplatkové výbavy a příslušenství, které nejsou 
součástí standardní dodávky. Barevné odchylky jsou podmíněny technikou tisku. Tento text je publikován mezinárodně. 
Informace o legislativních, právních a daňových předpisech a jejich důsledcích jsou však platné pouze pro Spolkovou 
republiku Německo, a to v okamžiku redakční uzávěrky tohoto katalogu. Ohledně předpisů platných v ostatních zemích  
a jejich důsledcích a také o závazném aktuálním stavu se proto prosím informujte u svého prodejce Mercedes-Benz. 
www.mercedes-benz.cz

Převzetí vozidla s ukončenou životností. Rádi převezmeme Váš Mercedes-AMG GT Roadster zpět k ekologické likvidaci 
v souladu se směrnicí Evropské unie (EU) o vozidlech s ukončenou životností – ale do té doby je ještě hodně daleko. 

Abychom Vám vrácení vozu co nejvíce usnadnili, je Vám k dispozici síť sběrných míst a demontážních středisek. V jednom 
z těchto zařízení můžete své vozidlo bezplatně odevzdat. Významně tak přispíváte k uzavření koloběhu recyklace  
a k ochraně přírodních zdrojů. 

Další informace o recyklaci vozidel s ukončenou životností, zhodnocení a podmínkách zpětného převzetí získáte  
na domovské stránce společnosti Mercedes-Benz pro Vaši zemi.

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart MS/MAC 6701 · 2067 · 24-00/1116

Mercedes-Benz je jedním ze zakládajících partnerů nadace „Laureus Sport for Good Foundation“.
Od založení nadace roku 2000 podporuje Mercedes-Benz cíle a hodnoty tohoto celosvětově všeobecně prospěšného 
programu: pomocí sociálních sportovních projektů zlepšovat život znevýhodněným nebo nemocným dětem a mladistvým. 
Laureus se stal jednou ze základních součástí společenské odpovědnosti Mercedes-Benz. Každý nový Mercedes  
je proto vyslancem těchto hodnot. Koupí vozu Mercedes podporujete nadaci „Laureus Sport for Good Foundation“.


