
Rezumat al caracteristicilor: 

 

Motor 

Număr cilindri şi aranjament  6/V 

Volum cm3 1599 

Putere totală sistem  kW/CP 782/1063 

Cuplu total sistem Nm Specificația nu este posibilă din cauza trenului de rulare complex  

Putere totală benzinar kW/hp 422/574 la 9.000 rpm 

Turaţie maximă rpm 11.000 

Putere combinată motoare electrice kW/hp 450/611 

Transmisia puterii 

Tracţiune  

Tracţiune integrală AMG Performance 4MATIC+ complet variabilă cu 

punte posterioară acţionată hibrid, punte frontală acţionată electric 

şi sistem de vectorizare a cuplului  

Cutie de viteze  Manuală automatizată cu şapte trepte  

Suspensie 

Puntea frontală 
Suspensie coil-over din aluminiu cu cinci braţe, cu două arcuri push-rod reglabile 

transversal și reglare adaptivă a amortizării 

Puntea posterioară 

Suspensie coil-over din aluminiu cu cinci braţe, cu două arcuri push-rod reglabile 

transversal și reglare adaptivă a amortizării. Braţele inferioare au o formă 

aerodinamică. 

Sistem de frânare 

Hydraulic AMG carbon-fibre ceramic high-performance composite brake 

system, cu discuri frontale compozite de 398 x 38, ventilate intern şi perforate, 

alături de etriere din aluminiu fixe cu şase pistoane, alături de discuri 

posterioare compozite de 380 x 34 mm, ventilate intern şi perforate, alături de 

etriere din aluminiu fixe cu patru pistoane. În tandem sunt o frână de parcare 

electrică ABS, Brake Assist, 3-stage ESP 

Direcţie Nu este specificată 

Jante faţă: 10 J x 19 H2; spate: 12 J x 20 H2 

Anvelope faţă: 285/35 ZR 19; spate: 335/30 ZR 20 

Dimensiuni şi greutate 

Ampatament mm 2720 

Ecartament frontal/posterior mm 1721/1669 

Lungime/lăţime/înălţime mm 4756/2010/1261 

Rază de întoarcere m Nu este specificată 

Volum pentru bagaje  l Nu este specificat 

Greutate kg 1695 

Sarcină utilă kg Nu este specificat 

Volum rezervor de carburant l 55 

Performanţă, consum, emisii 

Acceleraţie 0-100 km/h s 2.9 

Acceleraţie 0-200 km/h s 7.0 

Acceleraţie 0-300 km/h s 15.6 

Viteză maximă km/h 352 

Consum mixt (WLTP) 
l/100 

km 
8.7 

Emisii mixte (WLTP) g/km 198 

Consum mixt de energie (WLTP) kWh 32 

Autonomie electrică km 18.1 
 


