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štandard a taktiež nový strieborný
emblém na prednom operadle.
Sedadlá farebne ladia s dekoratívne
ladenými drevenými lištami, rovnako
dobre ako s volantom riadenia, ktorý
je potiahnutý kožou a taktiež
doplnený drevom. Rovnako je
sfarbená aj páka smeroviek, na ktorej
je logo G 55. Nový je aj poťah stropu
vyrobený z antracitovej Alcantary.
Aby sa zlepšil komfort pre pasažierov,
prevažne v letných mesiacoch, boli
pridané nové klimatizované
sedadlá, ktoré sú dostupné po
prvýkrát pre tento model.

Mercedes-Benz G 55 AMG
- vypýta si od Vás rešpekt!
Nasledujúce informácie sú nedávne
zmeny, Mercedes G 55 AMG od
firmy Mercedes-AMG je teraz ešte
viac atraktívny. Môže sa pýšiť
vylepšeným a zvýšeným výkonom
373 kW/507 koní. Tento klasický
offroad taktiež dostal sviežejší
vzhľad. Dodáva mu ho pripojená
a prepracovaná mriežka chladiča
a nové 19-palcové AMG disky,
vyrobené z ľahkých zliatin. Vo vnútri
zaujmú exkluzívne interiérové
funkcie poslednej generácie a rôzne
ďalšie doplnky ako dobrovoľný výber
klimatizovaných sedadiel
v kombinácii s tvarovanými koženými
poduškami pre zvýšený pocit
pohodlia pre pasažierov.
Súhrn niektorých posledných
technológií robia z tejto klasiky od
AMG stabilný ťah do budúcnosti.
Vďaka integrovaniu novej riadiacej
jednotky motora, výkon motora AMG
5,5 litra V8 Supercharged bol
zvýšený z 368 kW/500 koní na 373
kW/507 koní, s točivým momentom
zvýšeným na 700 Nm. Takisto boli
zlepšené jazdné vlastnosti tohto
vozidla. Bez akejkoľvek námahy
zrýchli G 55 AMG z 0 km/h na 100
km/h za 5,5 sekundy a jeho
maximálna rýchlosť musela byť
elektronicky obmedzená na
210 km/h.
Vylepšená G 55 AMG taktiež ponúka
vylepšené funkcie v oblasti
bezpečnosti a komfortu. Napríklad
program elektronickej stability teraz
dopĺňa novú a výkonnejšiu riadiacu
jednotku motora, spolupracujúci
s priečnou kontrolou akcelerácie, aby
mohol umožniť precíznejšie
rozlišovanie pri dynamických
jazdeckých situáciách a tie sú
sprevádzané ešte lepšou stabilitou
vozidla. Dodatočne nové G 55 AMG
prichádza s funkciou asistenčného
štartu do kopca. Senzor kedykoľvek
rozpozná, keď sa offroader zastaví
na stúpajúcom prechode. Systém si
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instantne ukladá a pamätá
aplikovanú brzdnú silu a využíva toto
na malú chvíľku, aby dal vodičovi
dostatok času na pohnutie sa
z brzdenia, použitím plynového
pedálu tak, že vozidlo sa s
prešmykovaním nebude posúvať
dozadu. Veľkou výhodou tejto
technológie je, že vo väčšine
prípadov eliminuje potrebu používať
ručnú brzdu.

V prospech vodičov nového G 55
AMG budú taktiež najnovšie
telematické doplnky vynájdené
nemeckou automobilkou Mercedes.
Štandardným doplnkom pre všetky
verzie je COMMAND APS systém,
ktorý sa pýši 6,5-palcovým
farebným monitorom s vysokým
rozlíšením, rapídnou HDD
navigáciou s leteckým pohľadom,
LINGUATRONIC na ovládanie
audia, navigácie a telefonického
systému, 4 GB pamäť na zložky s
hudbou a slot na SD pamäťové karty.
Taktiež je možné dobrovoľne si
priobjednať DVD menič a univerzálny
výstup pre pripojenie USB kľúču,
iPodov, alebo iných audio zariadení.
Mercedes-Benz G 55 AMG je
dostupný iba vo verzii s dlhou
karosériou s piatimi dverami. Vozidlo
bude dostupné od septembra 2008
a bude začínať na cene 121 618 eur
(vrátane DPH).
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Nové G 55 AMG sa pýši taktnými, ale
efektívnymi dizajnovými zmenami,
ktoré zahŕňajú novú mriežku
chladiča s tromi osobitými
horizontálnymi priečkami, ktoré sú
zafarbené v rovnakej farbe ako
zvyšok karosérie a exkluzívne pre
najluxusnejšiu verziu AMG taktiež
s chrómovanými vložkami. Keď sa
poprechádzame okolo auta, na prvý
pohľad zaujmú nové leštené 19palcové 5-lúčové AMG disky,
vyrobené z ľahkých zliatin, zafarbené
titánovo šedou farbou. Sú 9,5 palca
široké a obuté na pneumatikách
s rozmermi 275/55 R19 a jemne
vytŕčajú z blatníkov.
Stálým štandardom firmy AMG je
stylingový bodykit, do ktorého
patria nárazníky vo farbe karosérie
a charakteristické AMG rozšírenie
blatníkov. Ďalšie doplnky zahŕňajú
striekaný hliníkový set pruhov, ktoré
tvoria logo AMG a dvojitá oválna
koncovka výfuku, ktorá ukončuje
výkonný športový výfukový systém
AMG, ktoré sa vynárajú pod
n á s t u p n ý m i l i š t a m i
z nehrdzavejúcej ocele po oboch
s t r a n á c h v o z i d l a .
Neprehliadnuteľným znakom sily
a výkonu je motor AMG 5,5 litra V8
Supercharged.
Mercedes-Benz G 55 AMG taktiež
zabodovalo exkluzívnymi
charakteristickými koženými
poduškami, ktoré AMG ponúka ako
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