
SLC Roadster



A város ritmusa felgyorsulni látszik, hiszen most az új SLC diktálja az ütemet. Az életöröm meghódítja  
az utcákat: új orral, gyémánt-hűtőráccsal és határozott króm szárnnyal. Minden készen áll a még  
intenzívebb vezetési élményre: nyitott és csukott tetővel, az egyenesekben és kanyarodás közben is.  
Az új élsportoló a Mercedes-AMG SLC 43: 270 kW (367 LE) teljesítményével és 520 Nm forgatónyoma-
tékával elhozza az erőt a városba – és ámulatot visz magával. 

Erő-ütem.







Az új SLC designja erősítőként hat az érzékekre és az idegpályákra. Hosszú motorháztető, rövid túlnyúlások – 
sziluettje nyitottan és csukottan is izmos és feltűnést keltően dinamikus. Optikai súlypontja messze hátulra került  
és a pillantást az erőteljes farra vezeti. A határozott hátsó lökhárító, az integrált krómozott kipufogó-végcsövekkel  
és az újonnan kialakított hátsó lámpák átütő záróakkordot alkotnak.

Erősítse fel a napot.





Aki helyet foglal az új SLC-ben, azonnal a luxus és a gazdagság világában találja magát. A sportosság és  
a komfort verhetetlen csapatot alkotnak és hangosan követelik, hogy nyitott tetővel autózzon. A szériafelszerelt-
séghez tartozó sportülések izgalmas designja vagy a fogási területen perforált, alul egyenes karimájú 
sportkormány vonzzák a tekinteteket. Rendkívül hatásos megjelenést kölcsönöz a hangulatvilágítás, amely 
kívánságra az Ön hangulatához illő fényben pompázik. 

Komfortissimo.



Öröm a szemnek.
A legszebb kapcsolat az ég és az úttest között: az extraként rendelhető panoráma vario-tető szabad 
kilátást enged az égre, a nyitott tér érzetét keltve még zárt tetőnél is. Az extraként kapható  
MAGIC SKY CONTROLLAL egyetlen gombnyomásra a színezett üveg átlátszóvá válik, az utastér 
pedig még tágasabbnak tűnik. Ha kisüt a nap, kinyílik a tető - alig 20 másodperc alatt, akár  
menet közben is, 40 km/h sebességig. A csomagtér-elválasztó most először működik teljesen 
automatikusan, a még nagyobb kényelem és a megszakítatlan kabrio-élvezet érdekében.







A nap eltűnik a homlokzatok mögött és átadja a terepet az új SLC-nek. Kívánságra teljesen LED-es fényszórók gondoskodnak az elragadó 
fényjátékról. Elöntik az érzelmek – és megoszthatja őket az egész világgal. A Mercedes me connect-nek köszönhetően a legújabb 
kapcsolattartási szolgáltatások is megtalálhatók a fedélzeten. Navigáció, telefon, internet – az extraként rendelhető COMAND Online-nal 
az egész világ megnyílik Ön előtt. Mennyi lehetőség, mennyi izgalom! Szerencsére a Mercedes-Benz Intelligent Drive asszisztens és 
biztonsági rendszerei is élesítik az új SLC érzékeit. A nap véget ér, de az élmények az SLC-vel épp, hogy elkezdődtek.

Nyitott az új élményekre.



A vezetési élmény és a sportosság egy roadster természetéhez tartoznak. A DYNAMIC 
SELECT segítségével az új SLC különösen következetesen váltja be ezt az ígéretet, anélkül, 
hogy közben elhanyagolná a kényelmet vagy a fogyasztást. Az új 9G-TRONIC automata  
váltóval rögtön öt menetprogram áll rendelkezésére – minden hangulathoz és útvonalhoz: 
Eco, Comfort, Sport, Sport Plus és Individual. Lehetősége van választani a fogyasztás- 
orientált, a kényelmes vagy a kimondottan sportos vezetési stílusok közül és ezzel az aláfestő 
zenét is meghatározza: az autentikus sportautó-hangtól a diszkrét, hosszú utakra alkalmas 
hangzásképig. Az Individual üzemmóddal még egy olyan menetprogram is rendelkezésére 

áll, melyet messzemenően szabadon alakíthat ki. A menetprogramot egyszerűen, a kö-
zépkonzolban található DYNAMIC SELECT kapcsoló egy kattintásával módosíthatja.  
A kiválasztott beállításoktól függően típus-specifikusan változik a motor, sebességváltó,  
a hangzás és a kormánymű karakterisztikája. Így például a Sport menetprogram nagy  
agilitást és dinamikát nyújt, a hozzá illeszkedő kormány-rásegítésnek, valamint a módosított 
kapcsolási pontoknak köszönhetően. Még magával ragadóbb a Sport Plus menetprogram:  
A hajtásláncot és a kívánságra rendelhető ADS adaptív lengéscsillapító rendszert maximális 
dinamikára hangoltuk – az autósport határát súroló vezetési élményért.

DYNAMIC SELECT. Egy roadster, öt erős egyéniség.



m Tudjon meg TöbbeT! 

Az új sport-kipufogórendszerről az árlistából, melyet online is megtekinthet: 
www.mercedes-benz.hu

A hang érzéssé válik, a hallás pedig átéléssé. Az új sport-kipufogórendszer már önmagában elegendő ok arra, 
hogy lenyissa az SLC tetejét. A kipufogó újszerű, különösen szenvedélyes hangzást produkál. Ezt a hangtompító 
módosított felépítése teszi lehetővé: a beépített kipufogó-csappantyú segítségével a hangzás-karakterisztika 
igazodik a kiválasztott DYNAMIC SELECT menetprogramhoz. Ezáltal az akusztika tökéletesen aláfest minden veze-
tési élményt: a Sport Plus menetprogramban, gyorsításkor erőteljesen emelkedve és telten vagy kényelmesen 
visszafogottan nyugodt autózás közben. Szériafelszereltségként kapható az SLC 300-hoz, valamint az extraként 
rendelhető AMG Line kivitel és Sport-csomag részeként az SLC 200-nál. 

A pálya hangja. A sport-kipufogórendszer. 



Erőteljes: az AMG Line.
Már az új SLC széria-kivitelében is szinte maradéktalanul boldogan foglalhat helyet. Az  
átfogó biztonsági felszereltség és a számos exkluzív részlet, mint a 3 küllős multifunkciós 
sportkormány, a feszes sportülések, a klímaberendezés és a fényszórók, beépített LED-
es nappali menetfénnyel, már a szériafelszereltségben is egészen különleges jegyeket 
kölcsönöznek roadsterének. A még több zenéről és a legjobb összeköttetésről az Audio 
20 CD gondoskodik, interneteléréssel, rádióval, kettős tunerrel és CD-lejátszóval, amely 
Bluetooth® segítségével lehetővé teszi a mobil eszközökhöz való kapcsolódást.

Az AMG Line hangsúlyozza a sportosságot és fokozza az exkluzivitást. Kívülről az erőteljes 
AMG Styling és a markáns 45,7 cm-es (18") 5 küllős AMG könnyűfém kerekek imponálnak. 
A feszesebbre hangolt sportfutómű növeli a menetdinamikát, a nagyobb fékberendezés 
pedig, elöl perforált féktárcsákkal, gondoskodik a még erőteljesebb lassulásról. Az utastérben 
a sportos ülések és a „kockás zászló“ mintás kombinált műszer alkotnak exkluzív jegyeket.  
Piros biztonsági övek és díszvarrások teszik a sportos környezetet teljessé.

Harmonikus: a szériafelszereltség.



Kifejező: az AMG Night-csomag. Virtuóz: a Mercedes-AMG SLC 43.
Az AMG Night-csomang kívánságra rendelhető a még több extravagancia és sportosság 
érdekében. Kiemelt pontjai a markáns fekete designelemek. Az első légterelő, a díszléc  
a hátsó diffúzoron és a lamella a gyémánt hűtőrácson magasfényű feketére fényezve 
ragyognak, éppúgy, mint a visszapillantó-tükör burkolata. Az izgalmas lezárást a sportos, 
45,7 cm-es (18") AMG sokküllős, magasfényű feketére fényezett és fényesre esztergált 
felületű könnyűfém keréktárcsák alkotják. 

Ez a roadster olyan, mint egy dobütés: határozott, összetéveszthetetlen. Jól hangzó, 
270 kW-os (367 LE-s) teljesítmény és 520 Nm-es forgatónyomaték katapultálják 4,7 másod-
perc alatt 0-ról 100 km/órára. A gyorsítás a nappabőr/mikroszálas DINAMICA sport-
ülésekbe préseli Önt, miközben a kapcsolófülekkel rendelkező sportkormányt szilárdan 
kézben tartva, magával ragadja az AMG varázsa. Kívül is minden a sport jegyeit viseli  
magán: 45,7 cm-es (18") feketére vagy titánszürkére fényezett és fényesre esztergált AMG 
könnyűfém kerekek, két krómozott kipufogó-végcső, fekete külső visszapillantó tükrök – 
és a félreismerhetetlen AMG orr.
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fekete2

platinafehér gyöngyház/fekete
bengálvörös/fekete
fekete, piros díszvarrással1 
fekete, piros díszvarrással1 
fekete, piros díszvarrással3

fekete, piros díszvarrással3

fekete, piros díszvarrással3

fekete
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bengálvörös/fekete
designo gesztenye
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W69

fényes barna diófagyökér
fényes fekete kőris 
AMG karbon díszítőelem
sötét karboncsiszolású alumínium 
világos karboncsiszolású alumínium 
designo fekete zongoralakk

1  Csak AMG Line/Sport csomag esetén. 2 Csak AMG Line/Sport csomag esetén és a Mercedes-AMG SLC 43-hoz. 
3 Csak a Mercedes-AMG SLC 43-hoz. 4 Választhatóan egy- vagy kétszínű.
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designo fényezések1
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designo cerruszit-szürke magno
designo fényes gyémántfehér
designo jácintvörös metál

uni-fényezések metál fényezések1

1  Extrafelszereltség. 
  További egyéni designo fényezések Mercedes-Benz kereskedőjénél.

Fényezések. designo fényezések1



1  A névleges teljesítményre és névleges forgatónyomatékra vonatkozó adatok az 595/2009 EGK irányelv jelenleg érvényes kiadása szerint. 2 Elektronikusan leszabályozva. 3 A megadott értékek meghatározása az előírt mérési 
eljárásnak (Pkw-EnVKV §2, 5, 6, 6a pontok, a jelenleg érvényes kiadás szerint) megfelelően történt. Az adatok nem egy bizonyos gépkocsira vonatkoznak, és nem képezik az ajánlat részét, hanem kizárólag összehasonlítási 
célokat szolgálnak különböző járműtípusok között. 4 Csak az Európai Unión belül érvényes. Országspecifikus eltérések lehetségesek. 5 Meghatározása a mért CO2-kibocsátás alapján, a gépkocsi tömegének figyelembe 
vételével történt. 6 Adatok a 2007/46/EGK irányelv 2000/40/EK kiadása szerint. 7 Adatok a 92/21/EK irányelvnek megfelelően, a gépkocsi menetkész állapotában, 90%-ban feltöltött üzemanyagtartállyal, vezetővel  
(68 kg) és csomaggal (7 kg) szériafelszereltségű gépkocsikhoz. A tartozékok és az extrafelszereltségek rendszerint növelik ezt az értéket, aminek következtében a hasznos terhelés ennek megfelelően csökken. 8 A megadott méretek 
középértékek. Szériafelszereltségű gépkocsikra vonatkoznak, terheletlen állapotban. További műszaki adatok a www.mercedes-benz.hu oldalon.

dízelmoTor benzInmoToroK

SlC 250 d SlC 180 SlC 200 SlC 300 mercedes-Amg SlC 43

Hengerszám/elrendezés 4/soros 4/soros 4/soros 4/soros 6/V

Lökettérfogat, cm3 2143 1595 1991 1991 2996

Névleges teljesítmény1, kW (LE) 1/percnél 150 (204)/3800 115 (156)/5300 135 (184)/5500 180 (245)/5500 270 (367)/5500–6000

Névleges forgatónyomaték1, Nm 1/percnél 500/1600–1800 250/1200–4000 300/1200–4000 370/1300–4000 520/2000–4200

Váltók – [9G-TRONIC] 6 fokozatú, kézi kapcsolású [9G-TRONIC] 6 fokozatú, kézi kapcsolású [9G-TRONIC] – [9G-TRONIC] – [9G-TRONIC]

Gyorsulás 0-ról 100 km/órára, s – [6,6] 7,9 [8,1] 7,0 [6,9] – [5,8] – [4,7]

Maximális sebesség kb (km/h) – [245] 226 [223] 240 [237] – [250]2 – [250]2

Gumiabroncs méret első tengely, hátsó tengely 205/55 R 16, 225/50 R 16 205/55 R 16 205/55 R 16 225/45 R 17, 245/40 R 17 235/40 ZR 18, 255/35 ZR 18

Üzemanyag dízel szuperbenzin szuperbenzin szuper plusz 
ólommentes benzin

szuper plusz 
ólommentes benzin

Üzemanyag-fogyasztás, l/100 km
városban
országúton
kombinált

– [5,5–5,2] 
– [4,2–3,9]

– [4,7–4,4]

7,7–7,4 [7,7–7,3]

4,9–4,5 [5,2–4,7]

5,8–5,6 [6,1–5,6]

8,8–8,1 [7,9–7,5]

5,4–4,9 [5,2–4,7]

6,6–6,1 [6,1–5,7]

– [7,8–7,5]

– [5,2–4,7]

– [6,2–5,8]

– [10,7]

– [6,2]

– [7,8]

CO2-kibocsátás3 g/km-ben, kombinált – [123–114] 134–127 [139–128] 154–142 [143–133] – [144–134] – [178]

Károsanyag-kibocsátási osztály4/ 

Hatékonysági osztály5

Euro 6/– [A+] Euro 6/B [B] Euro 6/C [B] Euro 6/– [B] Euro 6/– [D]

Üzemanyagtartály-térfogat, ebből tartalék, kb. l 60/8,0 60/8,0 60/8,0 60/8,0 70/9,0

Csomagtartó térfogat6, l
csukott tetővel
nyitott tetővel

285
180

335
225

335
225

335
225

335
225

Fordulókör-átmérő, m 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52

Saját tömeg7, kg – [1605] 1435 [1460] 1455 [1480] – [1505] – [1595]

Megengedett össztömeg, kg – [1905] 1750 [1775] 1770 [1795] – [1820] – [1890]

Hossz8/szélesség tükrökkel együtt8, mm 4133/2006 4133/2006 4133/2006 4133/2006 4143/2006

Tengelytáv8, mm 2430 2430 2430 2430 2430

Nyomtáv elöl8/hátul8, mm 1558/1548 1559/1565 1559/1565 1551/1568 1551/1566

A szögletes zárójelben található értékek az 
automata váltós kivitelekre vonatkoznak.

A legjobbat a motornak:
mercedes-benz eredeti motorolajok.

Műszaki adatok.



A prospektus adatairól: A nyomtatvány szerkesztésének lezárása, 2015.09.15 után a terméken történhettek változások. 
A konstrukciós és formai változások, a színtől való eltérés valamint a szállítási terjedelem változásának jogát a gyártó  
a szállítási határidőig fenntartja, amennyiben a változások vagy eltérések az értékesítő érdekeinek figyelembevételével 
a vevő számára ésszerűek. Amennyiben az értékesítő vagy a gyártó a megrendelés vagy a megrendelés tárgyának 
megjelöléséhez írásjegyeket vagy számokat használ, önmagában ebből jogok nem vezethetők le. Az illusztrációkon olyan 
tartozékok és kiegészítő felszereltségek is láthatóak lehetnek, amelyek nem képezik a szériafelszereltség részét.  
A színeltéréseket a nyomdatechnika okozza. Ez a nyomtatvány nemzetközi felhasználásra készült. A törvényes, jogi ill. 
adóelőírásokra való utalások azonban csak a Német Szövetségi Köztársaságban, a nyomtatvány szerkesztésének 
lezárásakor érvényesek. A más országokban érvényes előírásokkal és kihatásokkal kapcsolatos, ill. az aktuális állapotra 
vonatkozó további információkért kérjük, forduljon Mercedes-Benz értékesítőjéhez. 
www.mercedes-benz.hu
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Használtautó-visszavétel. SLC-jét az EU Használtautó irányelvek szerinti környezetbarát újrahasznosítás céljából  
visszavesszük – addig azonban még sok idő eltelik. 

Annak érdekében, hogy a visszaadást a lehető legegyszerűbbé tegyük, visszavételi helyekből és szétszerelő üzemekből 
álló hálózat áll rendelkezésre. Ezekben az üzemekben ingyenesen leadhatja gépkocsiját. Ezzel jelentős mértékben  
hozzájárul az újrahasznosítási körfogás teljessé tételéhez és az erőforrások kíméléséhez. 

A használt gépkocsik újrahasznosításáról és a visszavételi feltételekről további adatok a magyar Mercedes-Benz 
honlapon találhatók.

A mercedes-benz a „laureus Sport for good Foundation“ alapítvány egyik alapító partnere.
A Mercedes-Benz 2000, a megalapítás éve óta segíti és támogatja ennek az egész világra kiterjedő közhasznú programnak 
a céljait és értékeit: a hátrányos helyzetű és beteg gyerekek és fiatalok életének szociális sportprojektekkel történő 
javítását. A Laureus alapvető alkotóelemévé vált a Mercedes-Benz társadalmi felelősségvállalás keretében végzett 
tevékenységének. Ezért minden új Mercedes ezen értékek képviselője. Mercedes gépkocsija megvásárlásával 
támogatást nyújt a „Laureus Sport for Good Foundation“ alapítvány számára.




