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ÌÀÅÃ ÊËÀÂ ÂÃÇ»Í» ÍÕËÌÃ È»ÒÃÈ ¿» ÌÀ
Ì¾ËÀÀ ÊÉ ÈÚÅ»ÅÕ½ È»ÒÃÈ. ©Í A. R. T. tuning
Ì» ÃÂÇÃÌÆÃÆÃ ÉÌÉ¼ÀÈ È»ÒÃÈ È» Ì¾ËÚ½»ÈÀ
È» ML350 ÊËÀÂ ÌÍÎ¿ÀÈÃÍÀ ÂÃÇÈÃ ÇÀÌÀÑÃ,
ÃÂÊÉÆÂ½»ÄÅÃ ÏÀË»ËÃÌÍÅÉ ÒÀË½ÀÈÉ Â»
Ì½ÉÚ Mercedes-Benz. ÀËÉ¿ÃÈ»ÇÃÒÈÃÚÍ
Ê»ÅÀÍ ¿»½» ÈÉ½Ã ÅÉÈÍÎËÃ È» ÇÉÔÈÃÚ
»½ÍÉÇÉ¼ÃÆ, » ÆÃÈÃÃÍÀ ÇÎ ÃÂ¾ÆÀÁ¿»Í
ÏÃÈÃ Ã ÌÍÀ¾È»ÍÃ. À ÉÍÆÃÒÈÉ ÌÃ Ê»Ì½»Í Ì
É¾ÈÀÈÉÒÀË½ÀÈÃÚ Ñ½ÚÍ ½ ÉËÃ¾ÃÈ»ÆÀÈ Ferrari
Red Rosso Corsa No322, ÅÉÀÍÉ À ¿ÉÌÍ»
ÈÀÊËÃ½ÃÒÈÉ Â» ML.
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ПРЕDСТАВЯНЕ

A. R. T. ML350

Елегантен дори в червено
С комбинация от сериозно подобрения екстериор и затъмнените
прозорци автомобилът със сигурност привлича вниманието
където и да се появи, особено през зимата. Ксеноновите фарове
и халогени против мъгла са вградени в предния спойлер, като по
този начин се подобрява светлинният потенциал на возилото.
Елегантните прагове под вратите са подсилени допълнително
от лъскавите ивици със светлосиньо светещо лого на A. R.
T. tuning, което блясва веднага щом вратите се отворят. В
задната си част характерният изглед на автомобила е допълнен
с дифузор и спортна ауспухова система с четири 80-милиметрови
хромирани “дула”, осигуряващи спортно и динамично излъчване. За
да докарат автомобила и на звук, дизайнерите са сложили по един
шумозаборник отляво и отдясно.

108 коня отгоре
Сериозно е пипнат и двигателят на ML350. Той е с
компресорна система от A. R. T. tuning, която включва
междинен охладител, допълнително подгряване на
маслото, контролирано с термостат и специално
настроена електроника. Така мощността вече е
повишена с над 100 коня – от 272 на 380 конски сили.
Електронната система на A. R. T. tuning снижава
шасито с цели 35 мм. Всички заводски надстройки са
запазени, като е деактивирана само системата за
контрол на височината на автомобила в зависимост
от скоростта.
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Готини джанти
Офроудът стъпва здраво на земята, в калта или на
снега с гумите, обути на специални трикомпонентни
джанти A. R. T. Star 2 с титаниево покритие, които
осигуряват много стабилно пътно поведение при
всякакви условия. С шест масивни спици, титаниеви
винтове и брилянтни сребърни ръбове 19-цоловите
колела изглеждат оптимизирани и луксозни, напълно
подхождащи за мощния автомобил. Зимните гуми са
едни от най-добрите. Те са Pirelli Scorpion с размер
275/45 R19.

Делфиненосиво и огненочервено
В интериора отново е наблегнато на силното присъствие на
червения цвят. Доста елементи са подчертани с алкантара
и луксозна кожа. Таблото и таванът са в делфиненосива
алкантара и с контрастиращи червени шевове. Вратите и
главният панел отлично се вписват с червеното си кожено
покритие. Седалки също са тапицирани в двуцветна кожа
– сиво и червено, а контрастът е подсилен от фините
изчистени шевове. Ергономичният мултифункционален
спортен волан също е от делфиненосива кожа, комбинирана с
контрастиращи червени кръгове. Така серията от креативни
интериорни решения на ART добива пълен блясък.

Незабележим? Няма начин!
С тези подобрения уникалният ML
става още по-могъщ и привлекателен,
става звезда на пътя. Просто не може
да остане незабелязан, когато профучи
покрай вас. Така, както не можете
да не забележите Ferrari, изръмжало
някъде наблизо и привлекло погледа ви с
огненочервения си цвят.
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