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Mercedes-AMG GLE "Edition 55" - seis modelos especiais para 

assinalar os "55 anos da AMG" 
 

A Mercedes-AMG completa a sua gama de edições especiais exclusivas com versões do GLE SUV e do GLE Coupé 

 
A Mercedes-AMG celebra também o seu 55º aniversário neste segmento de mercado 

competitivo dos SUV com seis modelos especiais "Edition 55". Os clientes beneficiam de uma 

gama excecional de equipamento e de detalhes de extrema qualidade que estão disponíveis 

apenas para o "Edition 55" e que fazem com que este modelo de edição limitada seja 

particularmente desejado. Os modelos deste aniversário podem ser encomendados a partir 

de agora até dezembro de 2022. A seleção de cores com a pintura metalizada preto obsidian 

ou a pintura MANUFAKTUR branco diamante brilhante, as películas decorativas especiais, as 

jantes forjadas AMG de 22 polegadas e o revestimento específico dos acabamentos interiores 

em preto carbono mate realçam a aparência elegante e exclusiva. 

Como característica especial de identificação do modelo "Edition 55", ambos os lados do veículo integram 

uma película especial com inscrições AMG. Outros contrastes emocionantes incluem, entre outros, as jantes 

forjadas AMG raios cruzados de 22 polegadas, pintadas na cor cinza tantalum mate e aro brilhante. Os centros  

das jantes com lettering "Edition 55" e uma coroa de louros revelam uma elevada atenção ao detalhe. 

 

Com o Pack Night AMG, os elementos de revestimento exterior têm acabamento em preto brilhante. Em 

função da cor da pintura selecionada, isto resulta em elevados contrastes ou transições fluidas. O preto 

brilhante é utilizado no splitter dianteiro e no friso de revestimento do para-choques dianteiro AMG, nos 

espelhos retrovisores exteriores, nos frisos das portas e o friso de revestimento do para-choques traseiro 

AMG. A este equipamento acrescenta-se o vidro escurecido térmico atrás do pilar B e dois revestimentos em 

cromado preto das ponteiras de escape duplas. 

 

Um detalhe exclusivo para os apreciadores é a tampa interior do depósito de combustível em cromado 

prateado com lettering AMG: este elemento elegante é apenas revelado quando a tampa exterior do depósito 

de combustível é aberta. 
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O interior é caracterizado pelo contraste do preto e do vermelho. Os revestimentos das embaladeiras das 

portas em aço inoxidável com lettering AMG iluminada na cor vermelho dão as boas-vindas ao condutor e 

aos passageiros. Para combinar, os tapetes AMG pretos fabricados em veludo de elevada qualidade incluem 

o pesponto contrastante na cor vermelho e o lettering "Edition 55" bordado também na cor vermelho. O 

volante AMG Performance revestido em microfibra DINAMICA também comemora o aniversário com os 

badges "AMG" e "55" e reforça a ideia de que os modelos especiais são artigos de coleção exclusivos. Os 

bancos AMG são revestidos em pele nappa de duas tonalidades AMG, designadamente vermelho pimenta e 

preto. Quando equipado com pele nappa exclusiva AMG, os painéis das portas e a consola central também 

integram revestimento com esta combinação de cores (de série no GLE 63 S 4MATIC+ e opcional no GLE 53 

4MATIC+). O apoio de braços na consola central é realçado com uma gravação AMG em relevo. O ambiente 

luxuoso e desportivo do interior é reforçado pelos elementos do acabamento interior AMG em preto carbono 

mate. 

 

Na gama de equipamentos do "Edition 55" também inclui uma capa de proteção AMG para o veiculo feito à 

medida, para espaços interiores. Com esta proteção exterior respirável fabricada em tecido sintético 

resistente no lado exterior e tecido de flanela antiestático no lado interior, o veículo na garagem é protegido 

contra os riscos e pó. 

 

 

Modelo 

Consumo de 

combustível - em 

ciclo combinado* 

Emissões de CO2, 

em ciclo 

combinado* 

Premium "Edition 

55"** 

Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ 11.0-10.6 l/100 km 250-241 g/km 13,550.00 euros 

Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ 12.6-12.2 l/100 km 286-276 g/km 8,650.00 euros 

Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé 10.9-10.5 l/100 km 247-240 g/km 13,050.00 euros 

Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé 12.5-12.2 l/100 km 283-277 g/km 5,000.00 euros 

 

* Os valores declarados foram determinados de acordo com o método de cálculo prescrito. Estes são os valores "WLTP de emissões de CO₂" de 

acordo com o Nº 3 do Artigo 2 do Regulamento de Implementação (UE) 2017/1153. O consumo de combustível foi calculado tendo por base 

estes valores. 

** Todos os preços indicados neste comunicado de imprensa: preço de venda recomendado para Portugal, incluindo IVA à taxa de 23%. 
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Resumo dos dados técnicos 

 

 Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé 

Motor 

6 cilindros em linha, de 3.0 litros de 

cilindrada, com turbocompressor de 

gases de escape, compressor elétrico 

adicional e motor de arranque/alternador 

integrado 

6 cilindros em linha, de 3.0 litros de 

cilindrada, com turbocompressor de 

gases de escape, compressor elétrico 

adicional e motor de arranque/alternador 

integrado 

Cilindrada 2999 cc 2999 cc 

Potência 

320 kW (435 CV) às 6100 rpm mais 16 kW 

(22 CV) do motor de arranque/alternador 

integrado 

320 kW (435 CV) às 6100 rpm mais 16 kW 

(22 CV) do motor de arranque/alternador 

integrado 

Binário máximo 520 Nm às 1800 - 5800 rpm 520 Nm às 1800 - 5800 rpm 

Sistema de 

tração 

Sistema de tração integral AMG 

Performance 4MATIC+ com distribuição 

totalmente variável do binário 

Sistema de tração integral AMG 

Performance 4MATIC+ com distribuição 

totalmente variável do binário 

Caixa de 

velocidades 

Caixa de velocidades AMG SPEEDSHIFT 

TCT 9G 

Caixa de velocidades AMG SPEEDSHIFT 

TCT 9G 

Consumo de 

combustível - 

em ciclo 

combinado 

11.0-10.6 l/100 km* 10.9-10.5 l/100 km* 

Emissões de 

CO2 em ciclo 

combinado 

250-241 g/km* 247-240 g/km* 

Aceleração 0-

100 km/h 
5.3 s 5.3 s 

Velocidade 

máxima 
250 km/h** 250 km/h** 

 

* Os valores declarados foram determinados de acordo com o método de cálculo prescrito. Estes são os valores "WLTP de emissões de CO₂" 

de acordo com o Nº 3 do Artigo 2 do Regulamento de Implementação (UE) 2017/1153. O consumo de combustível foi calculado tendo por 

base estes valores. 

 

** Limitada eletronicamente.  
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Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ 

Coupé 

Motor V8 de 4.0 litros, biturbo e motor de 

arranque/alternador integrado 

V8 de 4.0 litros, biturbo e motor de 

arranque/alternador integrado 

Cilindrada 3982 cc 3982 cc 

Potência 450 kW (612 CV) às 5750-6500 rpm mais 

16 kW (22 CV) do motor de 

arranque/alternador integrado 

450 kW (612 CV) às 5750-6500 rpm mais 

16 kW (22 CV) do motor de 

arranque/alternador integrado 

Binário máximo 850 Nm às 2500-4500 rpm 850 Nm às 2500-4500 rpm 

Sistema de 

transmissão 

Sistema de tração integral AMG 

Performance 4MATIC+ com distribuição 

totalmente variável do binário 

Sistema de tração integral AMG 

Performance 4MATIC+ com distribuição 

totalmente variável do binário 

Caixa de 

velocidades 

Caixa de velocidades AMG SPEEDSHIFT 

TCT 9G 

Caixa de velocidades AMG SPEEDSHIFT 

TCT 9G 

Consumo de 

combustível - 

em ciclo 

combinado 

12.6-12.2 l/100 km* 12.5-12.2 l/100 km* 

Emissões de 

CO2 em ciclo 

combinado 

286-276 g/km* 283-277 g/km* 

Aceleração 0-

100 km/h 

3.8 s 3.8 s 

Velocidade 

máxima 

280 km/h** 280 km/h** 

 

* Os valores declarados foram determinados de acordo com o método de cálculo prescrito. Estes são os valores "WLTP de emissões de CO₂" 

de acordo com o Nº 3 do Artigo 2 do Regulamento de Implementação (UE) 2017/1153. O consumo de combustível foi calculado tendo por 

base estes valores. 

 

** Limitada eletronicamente. 

 


