
 

 

 
 

Shelby GT500  Fastback 5.2L V8 Kompressor S6.2 760LE 

TREMEC® 7-Speed Dual Clutch (DCT) 

Szín: Race Red/ Recaro  

Modell év: 2021  

Gyártási év 2021 

 

Extrák megnevezése  

Technology Package (A Bang & Olufsen B&O hangrendszere 12 hangszóróval, beépített 

mélysugárzóval, CD-lejátszóval és HD Radio ™ technológiával 

BLIS® (Blind Spot Information System) keresztirányú figyelmeztetéssel 

Fűtött külső tükrök beépített irányjelzőkkel és Cobra® LED ajtó-kivetítő jóvoltából pocsolya lámpák 

Hanggal aktiválható érintőképernyős navigációs rendszer, nagyítás és nagyítás lehetőséggel, valamint 

a SiriusXM Traffic and Travel Link® funkcióval 

Hatutas utasülés három (3) memóriabeállítással (csak Shelby GT500®) 

Recaro sport ülések 

Exposed Carbon Fiber Instrument Panel (Carbon elemek a műszer falon) 

 

 

 

 

 



 

 
 

Szérialista 

5,2L Megerősített hajtókar V8 

Differenciálhűtő 

Hangolható 4 csöves kipufogó rendszer 

TREMEC® 7 sebességű, kettős tengelykapcsoló 

Vörösre festett Brembo ™ féknyereg 

Line Lock (csak pályahasználathoz) 

Független hátsó felfüggesztés 

Integrált illesztőprogram-vezérlő rendszer 

Launch Control: rajt program  

Választható vezetési módok  

Választható erőfeszítésű elektromos hajtómű-kormányzás (EPAS) 

MagneRide® csillapító rendszer 

20 "-, fényes fekete alumínium kerék 

Négydugattyús Brembo® hátsó féknyereg és alumínium sapkákhoz rögzített 15 hüvelykes kétrészes 

vastárcsák 

Hat dugattyús Brembo® első féknyereg és 15,5 hüvelykes kétrészes vastárcsák, alumínium sapkákhoz 

rögzítve 

Gumiabroncs-feltöltő és tömítőkészlet (Defekt javító szett) 

420 mm (15,5”) első fékrotorok 6-dugattyús Brembo ™ féknyereggel 

 

 

 

 



 

 
 

Külső megjelenés 

Hátsó spoiler 

Easy Fuel® fogyasztás nélküli üzemanyag-töltő 

Nappali menetjelző lámpák 

Xenon fényszórók LED Signature világítással (Xenon első lámpák, és lámpamosó) 

LED soros hátsó lámpák 

Kis méretű visszapillantó tükör, csak kézi behajtással és holttérfigyelő rendszerrel. 

Hátsó diffúzor 

Hátsó ablak fűtés 

 

Belső megjelenés 

 50/50 Lehajtható hátsó ülés 

6 irányba állítható első ülés 

Bőr / Alcantara® kormány, váltó fülekkel 

Kétzónás elektronikus automatikus hőmérséklet-szabályozás 

9 hangszórós hangrendszer erősítővel 

SiriusXM® Radio 

SYNC® 3 



 

 
 

FordPass Connect ™ 

FordPass ™ 

Két intelligens töltésű USB port 

Alumínium lábpedálok 

12 "-es LCD digitális műszercsoport a MyColor® készülékkel 

Automatikusan elsötétedő belső tükör 

Automata lámpák (automatikus be- és kikapcsoló fényszórók) ablaktörlő aktiválással 

Középső konzol teljes kartámasszal 

Padlószőnyegek - szőnyeg, elülső 

Világító kesztyűtartó zárható ajtóval és külön hely a tulajdonos kézikönyvéhez 

 Intelligens hozzáférés nyomógombos indítással 

Belső csomagtartó kioldás 

MyKey® 

Windows, Power - Első egy gombnyomással fel / le a Global Open segítségével 

Hátsó kamera 

Pipere tükör világitással. 

Univerzális garázskapu nyitó 

Műszercsoport - szürke akcentusmérő klaszter és regisztráló nyílások 

Prémium ajtóburkolat - Miko® velúr 

Ford Performance feliratú küszöbléc 

Klimatizált Komfort ülés (Üléshűtés/ fűtés) 

 

 



 

 
 

Biztonság 

Elektronikus stabilitásvezérlés (ESC) Belt-Minder®  

Első biztonsági öv emlékeztető  

Kettős első légzsák: Az első ülés oldalsó ütközésű légzsákjai a vezető és az első utas számára 

Biztonsági Canopy® oldalsó függöny légzsákok SOS katasztrófa utáni riasztási rendszerrel ™. 

Megvilágított belépés  

Gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer  

Kulcs nélküli nyitás/zárás SecuriLock® Passzív lopásgátló rendszer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


