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Mercedes-Benz toont studiemodel “Vision R 63 AMG” op IAA


Op de Internationale Automobil Ausstellung in Frankfurt toont Mercedes-Benz de “Vision R 63 AMG”. Het gaat hier om een nagenoeg productierijp studiemodel van een dynamische variant van de nieuwe Grand Sports Tourer, de Mercedes-Benz R-Klasse. De auto wordt aangedreven door een volledig nieuw ontwikkelde AMG 6,3 liter V8-motor met een vermogen van 375 kW/510 pk en een maximum koppel van 630 Nm. Daarmee belooft de “Vision R 63 AMG” volop sportief rijplezier, een ruim interieur en comfort op hoog niveau voor alle zes inzittenden. 

Aan de buitenkant onderscheidt het studiemodel op diverse punten van de in serie geproduceerde R-Klasse. De carrosserie is uitgevoerd in de kleur Dark Titanium Grey, terwijl alle sierdelen mat Titaniumgrijs gekleurd zijn. Nieuw vormgegeven voor- en achterbumpers met de typische AMG-look, BI-Xenon koplampen met reflectoren die zijn voorzien van een titaniumlaag en het AMG sportuitlaatsysteem met twee verchroomde uitlaateindstukken wijzen op het sportieve karakter van de auto. De 21-inch lichtmetalen AMG-velgen in vijfspaaksdesign met brede 265/40 R21-banden rondom, zorgen ervoor dat de bijna 5,2 meter lange Grand Sports Tourer ook aan de zijkant een krachtige uitstraling krijgt. Het krachtige AMG-remsysteem garandeert een korte remweg.



De nieuwe AMG 6,3 liter V8-motor zorgt voor topprestaties. Naast het vermogen spreken de acceleratie van 0-100 km/u in circa vijf seconden en de elektronisch op 250 km/u begrensde topsnelheid voor zich. Geschakeld wordt er met AMG SPEEDSHIFT automatische transmissie met stuurschakeling. Dankzij permanente vierwielaandrijving met een krachtverdeling van 40:60 tussen de voor- en de achteras, een AMG-sportonderstel en AIRMATIC luchtvering met adaptief dempingsysteem heeft de “Vision R 63 AMG” optimale wegligging onder alle omstandigheden, waarbij met een druk op de knop kan worden gekozen tussen comfortabel of dynamisch rijgedrag.

Het interieur van de “Vision R 63 AMG” biedt ruimschoots plaats aan maximaal zes inzittenden. Stijlvolle kleurcombinaties en hoogwaardige materialen zorgen voor een aangename ambiance. De eerste twee zitrijen bestaan uit AMG-sportstoelen. Net zoals op de carrosserie zijn ook in het interieur alle sierdelen in mat Titaniumgrijs uitgevoerd, terwijl de middenconsole voorin is afgewerkt met sierdelen in zwartglanzende pianolak. Inzittenden op de tweede en derde zitrij kunnen dankzij een DVD-speler hun eigen entertainmentprogramma kiezen. In de hoofdsteunen van de voorste stoelen zijn vlakke 7-inch TFT-beeldschermen geïntegreerd. 
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