Mercedes-AMG G 63

ความแข็งแกร่งเหนือกาลเวลา
พบกับ DNA อันเป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับของ Mercedes-AMG G 63 ที่ไม่ว่าจะขับเคลื่อนไปที่ไหนก็โดดเด่น
ด้วยรูปลักษณ์ดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมดีไซน์ภายนอกแบบ AMG bodystyling กระจังหน้าแบบ AMG
Radiator Trim ไฟหน้าแบบ MULTIBEAM LED ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG แบบ 5 ก้าน คู่ขนาด 21”
ทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณได้รับประสิทธิิภาพสูงสุด เมื่อขับออฟโร้ด และนอกเหนือจากการเป็นเจ้าแห่งออฟโร้ด
Mercedes-AMG G 63 ก็พร้อมที่จะพิชิตทุกสภาพท้องถนนด้วยการขับขี่ที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นและนั่นทำาให้
Mercedes-AMG G 63 รุ่นใหม่ ล่าสุดขึ้นชื่อเป็นเจ้าแห่งป่าคอนกรีตเช่นกัน

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์แต่ละรุ่น ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

พบกับความกว้างใหญ่อันไร้ขอบเขต
อุปกรณ์ตกแต่งภายในทั้งหมดของ Mercedes-AMG G 63 ได้ถูกยกระดับขึ้นมา จึงมอบความสะดวกสบายได้อย่างสูงสุด แม้
ในสถานการณ์อันท้าทาย แนวคิดในการตกแต่งภายในของ Mercedes-AMG G 63 เน้นไปที่การเปิดให้มีพื้นที่โอ่โถงกว้างขวาง
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น พร้อมระบบปฏิบัติการมัลติมีเดียแบบ COMAND Online หน้าจอขนาด 12.3 นิ้ว และหน้าจอแสดง
ข้อมูลการขับขี่แบบ Digital Widescreen Cockpit ขนาด12.3 นิ้ว ที่ควบคุมทุกระบบอย่างง่ายดายด้วยระบบควบคุมและสั่ง
งาน แบบสัมผัส Touchpad ปลุกจิตวิญญาณสปอร์ตด้วยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ AMG Performance steering wheel
ตกแต่งด้วยหนัง AMG nappa และ DINAMICA microfibre พร้อมเบาะนั่งหุ้มด้วยหนัง AMG nappa ตัดสลับ
DINAMICA microfiber ทำาให้คุณผ่อนคลายได้ในทุกการเดินทาง
*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์แต่ละรุ่น ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

ขุมพลังแห่งสมรรถนะอันแข็งแรง
ด้วยขุมพลังจากเครื่องยนต์ที่ถูกออกแบบโดย AMG ขนาด 4.0 ลิตร แบบ V8
BITURBO มอบพละกำาลังสูงสุดถึง 585 แรงม้า หนักแน่นด้วยแรงบิดสูงสุดถึง 850
นิวตันเมตร พร้อมให้คุณพุ่งทะยานจาก 0-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเวลาเพียง 4.5
วินาที ผสานเครื่องยนต์และเทอร์โบให้เป็นหนึ่งเดียวกัน การออกแบบตำาแหน่งการติดตั้ง
เทอร์โบแบบ "Hot inside V" และนี่คือขุมพลังของเจ้าแห่งออฟโร้ด

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์แต่ละรุ่น ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

พละกำาลังที่ควบคุมได้อย่างอิสระ
ความแข็งแกร่ง ทนทาน เป็นสิ่งจำาเป็นเมื่ออยู่ ในการขับขี่ออฟโร้ด ระบบขับ
เคลื่อนของ Mercedes-AMG G 63 มาพร้อมเทคโนโลยีเกียร์แบบใหม่

AMG SPEEDSHIFT TCT 9-SPEED SPORTS TRANSMISSION พร้อม

ระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลและแม่นยำา เพื่อให้คุณ
ขับขี่ได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการผจญภัยในป่าเขา หรือการขับขี่
ในเมือง

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์แต่ละรุ่น ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

Mercedes-AMG G 63

ระบบท่อไอเสีย AMG Performance Exhaust System
ให้ทุกการออกผจญภัย คือประสบการณ์อันเร้าใจถึงขีดสุด กับระบบท่อไอเสียคู่ AMG
Performance Exhaust System ที่ให้เสียงคำารามได้ตามแบบฉบับของรถยนต์ตระกูล
AMG พร้อมระบบปรับระดับเสียง ที่ช่วยให้คุณควบคุมความกระหึ่มของท่อไอเสียได้อย่างใจ
ต้องการ

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

AMG High-Performance Braking system
Mercedes-AMG G 63 มาพร้อมระบบเบรคสมรรถนะสูง พร้อมการตกแต่งด้วยเบรค
คาลิปเปอร์สีแดงดุดัน ประดับด้วยโลโก้ AMG ให้ความโดดเด่นในทุกการขับขี่

Mercedes-AMG G 63

การตกแต่งของ Mercedes-AMG G 63 จะสะท้อนให้เห็นถึงพละกำาลังอันแข็งแกร่งในทุกมุมมอง ด้วยการออกแบบรอบคันแบบ AMG bodystyling ตกแต่งด้วยกระจังหน้าแบบ
AMG Radiator Trim จนเกิดเป็นดีไซน์ที่ผสมผสานระหว่างเป็นออฟโร้ด และยนตรกรรม AMG ได้อย่างลงตัว

*ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสีรถของจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์
**ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

อุปกรณ์มาตรฐาน

กระจังหน้าแบบ AMG Radiator Trim

ไฟหน้าแบบ MULTIBEAM LED

หลังคาซันรูฟเลื่อนเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า

ตราสัญลักษณ์ V8 BITURBO

ล้ออัลลอยขนาด 21" นิ้ว ดีไซน์สปอร์ตจาก AMG แบบ 5 ก้านคู่

ระบบ Active Lane Keeping Assist

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

อุปกรณ์มาตรฐาน

หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ All-Digital Instrument Display
ขนาด 12.3 นิ้ว

ระบบเสียงรอบทิศทาง Burmester® surround sound system

ระบบปฏิบัติการมัลติมีเดียแบบ COMAND Online ขนาด 12.3"

พวงมาลัย AMG Performance steering wheel หุ้มด้วยหนัง
nappa ตัดสลับ DINAMICA microfibre

นาฬิกาอนาล็อกบริเวณคอนโซลกลางแบบ AMG-specific
ออกแบบโดย IWC

ระบบปรับโหมดการขับขี่แบบ AMG DYNAMIC SELECT

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

สี
สีมาตรฐาน (NON-METALLIC PAINTS)

สีสั่งพิเศษ (OPTIONAL EXTRAS)
designo paintwork

040 black

149 polar white

สีมาตรฐานเมทาลิก (METALLIC PAINTS)

183 magnetite black

197 obsedian black

896 brilliant blue

992 selenite grey

775 iridium silver

026 sea blue metallic

041 graphite metallic

032 mystic blue bright

799 diamond white bright

051 designo platinum magno

056 designo night black magno

**ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

046 platinum black metallic

*ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสีรถของจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์
โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

เบาะนั่ง

วัสดุตกแต่งภายใน (TRIM ELEMENTS)
ZG2 designo black piano lacquer

VA2 designo black flamed open-pore natural
walnut wood trim

501 AMG nappa leather – black

524 AMG nappa leather – saddle brown/black

VA3 brown high-gloss ash wood trim

VA4 high-gloss light brown sen wood trim

525 AMG nappa leather – truﬄe brown/black

535 AMG nappa leather – macchiato beige/
black

VA5 metal weave trim

**ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

*ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสีรถของจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์
โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค
เครื่องยนต์
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี)
แรงม้าสูงสุด (กิโลวัตต์์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที)
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / รอบต่อนาที)
อัตราเร่ง 0 - 100 กม. / ชม. (วินาที)
ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม. / ชม.)
ความจุถังนำ้ามัน (ลิตร)
พื้นที่บรรทุกสัมภาระ (ลิตร)
ระบบส่งกำาลัง

Mercedes-AMG G 63

เบนซิน แบบวี / 8 สูบ พร้อม Biturbo และอินเตอร์คูลเลอร์
3,982
430 (585) / 6,000
850 / 2,500 - 3,500
4.5
220
100
454

เกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 9 จังหวะ (AMG SPEEDSHIFT TCT 9-Speed Sports
Transmission) พร้ อ มระบบเปลี่ ย นเกี ย ร์ ที่ พ วงมาลั ย แบบ (Steering
wheel gearshift paddles)

ขนาดล้อและยาง - หน้า
ขนาดล้อและยาง - หลัง
มิติตัวถัง (กว้าง x ยาว x สูง) (มิลลิเมตร)

285 / 45 R21
285 / 45 R21
1,984 x 4,881 x 1,969

ระบบความปลอดภัย

Mercedes-AMG G 63

ระบบปกป้องก่่อนเกิดเหตุ (PRE - SAFE system)
ถุงลมนิรภัยด้้านหน้า 2 ตำาแหน่่ง สำาหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง สำาหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า
ม่่านถุงลมนิรภัยด้้านข้้าง ป้้องกันศีรษะ 4 ตำาแหน่่ง สำาหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
ถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเข่า 2 ตำาแหน่่ง สำาหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 5 ที่นั่ง
โปรแกรมควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESP (Electronic Stability Program)
ระบบป้้องกันล้้อล็อก ABS (Anti-lock braking system)
ระบบเบรก ADAPTIVE BRAKE พร้อมฟ้ังก์์ชัน HOLD และ Hill - Start Assist
ไฟเบรกกะพริบฉุกเฉิน (adaptive brake light)
ระบบรักษาความเร็ว (cruise control) และจำากัดความเร็ว (SPEEDTRONIC)
ระบบเตือนเพื่อนำารถเข้้าศูนย์์บริการ (ASSYST service interval indicator)
ระบบเตือนแรงดันลมยาง และ หน้าจอแสดงสถานะลมยาง (Tyre pressure monitoring system)
ระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (ATTENTION ASSIST)
เซ็นเซอร์์ช่วยในการนำารถเข้้าจอด (PARKTRONIC)
ระบบช่่วยการนำารถเข้้าจอดอัตโนมัติ (Active Parking Assist)
ระบบช่วยเบรกแบบแอคทีฟ ABA (Active Brake Assist)
กล้องแสดงภาพรอบทิศทาง
ระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในช่องจราจร (Active Lane Keeping Assist)
ระบบบังคับและควบคุมการส่งกำาลังแบบ 100% differential locks
®

®

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก

ใบปัดนำ้าฝนทำางานโดยอัตโนมัติ พร้อมเซ็นเซอร์วัดปริมาณนำ้าฝน
ระบบปัดนำ้าฝนกระจกหลัง
ไฟหน้าแบบ MULTIBEAM LED
ระบบปรับโคมไฟหน้ารถตามการเลี้ยวของพวงมาลัย (ALS-Active Light System)
ระบบเพิ่มความส่องสว่างขณะเลี้ยวโค้ง (cornering light)
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive Highbeam Assist)
ไฟสำาหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน แบบ LED daytime running lights
ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง ไฟเบรกและไฟท้าย แบบ LED
หลังคาซันรูฟแบบกระจก เลื่อนเปิด-ปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้า (Electric sliding sunroof)
กระจกมองข้างปรับระดับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า
กระจกมองข้างด้านผู้ขับขี่และกระจกส่องหลังปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ
กุญแจรีโมทคอนโทรล
บันไดข้างแบบสเตนเลส
ระบบกันสะเทือนแบบ AMG RIDE CONTROL
AMG bodystyling (กันชนหน้า-หลัง)
กระจังหน้าแบบ AMG radiator trim
อุปกรณ์ป้องกันด้านข้างแบบ Exterior protective strip ตกแต่งด้วยสีดำา
ระบบเบรกแบบ AMG High-Performance Braking System
คาลิปเปอร์เบรกตกแต่งด้วยสีแดง ด้านหน้าและด้านหลัง
ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG แบบ 5 ก้านคู่ขนาด 21"
ด้านข้างตัวรถตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ "V8 BITURBO"
ฝาครอบยางอะไหล่แบบ stainless steel
ระบบท่อไอเสียแบบ AMG Performance exhaust system
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อุปกรณ์มาตรฐานภายใน

ฟัังก์์ชัน ECO start / stop
ระบบปรับโหมดการขับขี่แบบ AMG DYNAMIC SELECT
ฟังก์ชันแสดงข้อมูลการขับแบบ off-road
ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ THERMOTRONIC แบบ 3 โซน
ระบบอุ่นเบาะที่นั่งด้านหน้าและที่นั่งด้านหลัง
เบาะนั่งสำาหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้าปรับระดับด้้วยระบบไฟฟ้้าพร้้อมหน่่วยบันทึกความจำา
เบาะนั่งแบบ AMG nappa leather ตัดสลับ DINAMICA microfibre
ระบบช่วยเพิ่มพื้นที่ขณะเข้า-ออกจากรถ (EASY-ENTRY system)
ชุดคันเร่่งและแป้นเบรกแบบสปอร์์ต
พวงมาลัยมัลติฟังก์์ชันแบบ AMG Performance steering wheel ตกแต่งด้วยหนัง nappa และ DINAMICA microfibre
พวงมาลัยนิรภัยเพาเวอร์ ปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า แบบปรับระดับตามความเร็วรถ
แผ่นปิดพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย
ด้านบนของคอนโซลหน้า และด้านบนของแผงประตูหุ้มด้วยหนัง
ตกแต่งเพดานห้องโดยสารแบบ designo roof ตกแต่งด้วย DINAMICA microfibre
นาฬิกาอนาล็อกบริเวณคอนโซลกลางแบบ AMG-specific ออกแบบโดย IWC
ไฟเรืองแสงล้้อมรอบห้้องโดยสารปรับได้ 64 เฉดสี
เบาะนั่งผู้โดยสารด้้านหลังปรับองศาและพับได้้แบบ 1/3 และ 2/3
ปุ่มสตาร์์ทเครื่องยนต์ (Push Start)
ระบบกุญแจแบบ KEYLESS-GO
หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ Digital Widescreen Cockpit ขนาด 12.3"
ระบบปฏิบัติการมัลติมีเดียแบบ COMAND Online หน้าจอขนาด 12.3"
ระบบแผนที่นำาทาง
ระบบเชื่อมต่อแบบ Smartphone integration รองรับ Apple CarPlay™ และ Android Auto
ระบบเสียงรอบทิศทาง Burmester surround sound system
ระบบสำาหรับเชื่อมต่่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Bluetooth)
ระบบควบคุมและสั่งงานแบบสัมผัส Touchpad
กาบบันไดเรืองแสงพร้อมตราสัญลักษณ์ >>AMG<<
®

Mercedes-AMG G 63
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www.mercedes-benz.co.th/ebrochure
หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงต่างๆ อาจจะมีขึ้นกับผลิตภัณฑ์ ได้ เนื่องจากโบรชัวร์นี้ได้จัดพิมพ์ตั้งแต่เดือนเมษายน 2019 ผู้ผลิตสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ รูปแบบ สี และรายละเอียดเฉพาะระหว่างระยะเวลาการส่งมอบ โดยการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะคำานึงถึงประโยชน์ของผู้ขายประกอบกับความเหมาะสมแก่ผู้ซื้อเป็นหลัก ซึ่งผู้ขายหรือผู้ผลิตจะใช้สัญลักษณ์หรือจำานวนระบุในคำาสั่งซื้อ หรือเกี่ยวกับคำาสั่งซื้อ ไม่มีสิทธิใดๆ ที่พึงได้รับจากสิ่งเหล่านี้ ภาพประกอบอาจแสดงอุปกรณ์
เสริมและรายการของอุปกรณ์เสริมซึง่ ไม่ได้เป็นส่วนหนึง่ ของข้อกำาหนดมาตรฐาน สีอาจจะแตกต่างเล็กน้อยจากทีแ่ สดงไว้ในโบรชัวร์ เนือ่ งจากข้อจำากัดของกระบวนการพิมพ์ โบรชัวร์น้ีให้ขอ้ บ่งชี้โดยทัว่ ไปเกีย่ วกับประเภทของรุน่ รถยนต์ ลักษณะ อุปกรณ์
เสริม และ /หรือสีทม่ี ีให้ในแต่ละประเทศ รถยนต์บางรุน่ อาจจะไม่มปี ระเภท ลักษณะ อุปกรณ์เสริม และ /หรือสีทแ่ี สดงในประเทศของคุณหรืออาจมีรายละเอียดเฉพาะทีแ่ ตกต่างกัน นอกจากนี้ รถยนต์บางรุน่ ลักษณะ อุปกรณ์เสริม และ /หรือสีอาจมีใช้
ร่วมกับรุน่ อืน่ เท่านัน้ สำาหรับข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบนั และเฉพาะเจาะจงมากขึน้ เกีย่ วกับประเภทของรุน่ ลักษณะ อุปกรณ์เสริม และ /หรือสีทม่ี ีในประเทศของคุณและการกำาหนดราคานัน้ คุณควรติดต่อผูจ้ าำ หน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ท่ีได้รบั อนุญาตใกล้บา้ นคุณ
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