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Mercedes-AMG GT R får skræddersyede Michelin Pilot Sport Cup 2
Mercedes-AMG GT R bliver udstyret med skræddersyede udgaver af Michelin
Pilot Sport Cup 2. De højtydende banedæk, som også er godkendt til almindelig
vej, bliver originalmonteret på den nye superbil.
Det grønne helvede, som Mercedes-AMG GT R også er døbt, får skræddersyede udgaver af Michelins
high performance dæk, Pilot Sport Cup 2.
Dermed får ejere af superbilen et unikt racerdæk, der er optimeret til både bane og vej. Trods stærke
baneegenskaber er dækket nemlig også godkendt til almindelig vej.
I AMG-versionen byder Pilot Sport Cup 2 på en dækprofil med et asymmetrisk mønsterdesign og en ny single
rubber compound – en gummiblanding, som Michelin har udviklet til motorsport, bl.a. World Endurance
Championship. Den kombination sørger for optimal balance mellem håndtering, vejgreb og holdbarhed. Noget
ingeniørerne hos AMG specifikt efterspurgte.
Dækket kommer også med Michelins Track Variable Contact Patch 3.0. En teknologi fra motorsport, som
sikrer ideelt tryk ved dækkets kontaktflade mod vejen, så kontaktfladen er konstant, uanset om bilen kører
gennem sving eller på lige strækninger.
Ved siden af de tekniske egenskaber er dækkets sidevægge designet med hjælp af Michelins Premium
Touch-effekt. Det er med til at fremhæve dækkenes udseende, så det matcher bilens flotte, aggressive
design.
Den nye Mercedes-AMG GT R er den mest avancerede til dato, der triller ud fra AMG’s fabrik. Og opgaven til
Michelin var at skabe et ultra high performance dæk med højest mulig sikkerhed på såvel vej som bane. Det,
uden at gå på kompromis med holdbarheden – specielt i forbindelse med banekørsel.
I et 18 måneder langt udviklingsforløb producerede og testede Michelin næsten 900 prototypedæk og 800
præseriedæk. Testene stod Michelins testkørere og AMG’s ingeniører for på forskellige baner. Blandt andet
Nardo, Nürbergring og Michelins Ladoux-testbane ved Clermont-Ferrand i Frankrig.
Mercedes-AMG GT R er udstyret med dæk i størrelsen 275/35 ZR 19 foran og 325/30 ZR 20 bagpå.
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