SLC

Roadster

Markant front.
De SLC verovert niet alleen de weg maar ook de harten met unieke details.
Zoals het markante front met karakteristieke diamond grille, optioneel met
chroompins en geïntegreerde Mercedes-Benz ster.

Gespierde achterzijde.
De achterzijde oogt gespierder dan ooit. Met nóg meer uitdrukkingskracht dankzij
de zwarte diffusor die door twee geïntegreerde, verchroomde uitlaatsierstukken
wordt geflankeerd. Het geheel wordt geaccentueerd door smalle achterlichten.

Fraai, sportief interieur.
Het sportieve interieur nodigt uit om open te rijden. Dat levert u nóg
meer bewonderaars van de sportstoelen of het sportstuur met
geperforeerd greepgedeelte op.

Rijden met open dak.
De SLC staat voor emotioneel en sportief open air-rijgenot. Zie, voel, proef, hoor en
ruik de vrijheid. Ervaar zelf de sportieve Roadster van Mercedes-Benz.

Open voor enthousiasme.
Een rijervaring in een Roadster pur sang met het comfort van een Mercedes-Benz
voor dagelijks gebruik. Dat kan in deze klasse alleen de SLC bieden.

Achteruitrijcamera.
Achteruit inparkeren en manoeuvreren wordt met de
achteruitrijcamera aanzienlijker eenvoudiger en veiliger.
De camera wordt automatisch geactiveerd zodra de
achteruitversnelling is ingeschakeld. Op het display van
de headunit wordt de omgeving direct achter de auto
met dynamische hulplijnen weergegeven.

Dodehoekassistent.
Zodra u de richtingaanwijzers bedient, let de dodehoekassistent heel goed voor u op in het gebied dat u niet in
de binnenspiegel kunt zien. Daardoor kan het systeem u
met zicht- en hoorbare signalen w
 aarschuwen voor een
mogelijke aanrijding van opzij met andere verkeersdeelnemers.

Led-Intelligent Light System.
Met het led-Intelligent Light System profiteert u in elke
verkeerssituatie van optimale verlichting. Het licht past
zich automatisch aan de omgeving aan, in de stad, op
provinciale wegen en op de snelweg. De afslagverlichting
en bochtenverlichting zorgen ervoor dat uw blikveld optimaal
wordt verlicht, zodat u sneller gevaarlijke situaties herkent.

DYNAMIC SELECT.
Met DYNAMIC SELECT kan het rijgedrag met een
druk op de knop worden gewijzigd. Hierbij kan
uit verschillende rijprogramma’s worden gekozen,
waarmee de karakteristieken van motor, transmissie,
de onderstel en besturing kunnen worden gewijzigd.
U kunt zelf beslissen op wat voor manier u wilt rijden:
dynamisch in het rijprogramma ’Sport’, ontspannen
in het rijprogramma ’Comfort’ of heel zuinig in het
rijprogramma ’Eco’.

MAGIC SKY CONTROL.

AIRSCARF.

Met de eenvoudige bediening van het geavanceerde MAGIC SKY CONTROL kan het
glazen oppervlak van het panoramavariodak transparant of donker worden gemaakt.
U kunt dus zelf kiezen voor een lichter of donkerder interieur. Het bij het wegrijden
gestarte openen of sluiten kan tot een snelheid van 40 km/h worden afgerond.

Ook van comfort genieten wanneer het kouder is. De hoofdruimteverwarming
AIRSCARF zorgt er met behulp van luchtuitstroomopeningen in de hoofdsteunen
voor dat warme lucht een onzichtbare sjaal om de nek van de bestuurder en
passagier vormt. Op deze manier komt u ook bij lage temperaturen ontspannen
zonder kou op uw bestemming aan.

AIRGUIDE.

Bagageruimteafscheiding.

Volop van open rijden genieten dankzij luchtstroomgeleiding. Het windscherm AIRGUIDE
bestaat uit twee draaibare, individueel instelbare kunststof schermen die aan de
achterzijde van de rolbeugel worden bevestigd. Hierdoor neemt tocht bij het hoofd en
de nek af. De schermen zijn transparant, zodat het zicht naar achteren niet wordt
belemmerd, en kunnen worden verwijderd om gereinigd te worden.

De gedeeltelijk automatische bagageruimteafscheiding maakt de bediening van het
panoramavariodak nog comfortabeler. Wanneer het dak gesloten is, staat deze
afscheiding in de hoogste stand, waardoor er meer bagageruimte is. Wanneer het dak
geopend is, gaat de afscheiding automatisch naar beneden en hoeft deze niet meer met
de hand te worden afgesloten. Zodra het systeem obstakels tegenkomt of er onvoldoende
ruimte is vanwege de aanwezige bagage, wordt het proces automatisch afgebroken en
wordt de bestuurder hiervoor gewaarschuwd.

De AMG Line.
Met de AMG Line maakt u zowel voor het exterieur als interieur een duidelijk statement voor performance.
Het sportieve design zorgt ervoor dat de SLC grote overeenkomsten vertoont met een AMG-model. Hieraan
wordt eveneens bijgedragen door het verlaagde, sportief afgestelde onderstel en het grotere remsysteem.

designo.
Een SLC is een statement over perfecte proporties. Met een dynamisch aangescherpt profiel, dat tegelijkertijd
elegant oogt. Alleen een designo uitrusting kan dit model nóg meer karakter geven. De mogelijkheden van het
designo programma zijn nagenoeg onbeperkt, zodat u uw SLC volledig op uw wensen kunt afstemmen.

dynamische bochtenassistent

Rijdynamiekpakket.
Een pakket met een extra portie dynamiek en rijplezier.
Speciaal voor u. U kunt het 10 millimeter verlaagde,
adaptieve onderstel zelf instellen: van comfortabel tot
uiterst sportief. Daarbij zorgen de DIRECT STEERING
en de ESP® dynamische bochtenassistent ervoor dat
u heel snel en veilig bochten kunt nemen.

HET RIJDYNAMIEKPAKKET IN ÉÉN OOGOPSLAG
Combinatie van verlaagd onderstel met adaptief dempingssysteem, DIRECT

Het met 10 mm verlaagde voertuigniveau vermindert de neiging tot duiken en

STEERING en ESP® dynamische bochtenassistent

verbetert de aerodynamica

Het dempingssysteem beschikt over drie instellingen: ’Comfort’, ’Sport’ en

Verbeterd rijgedrag door hogere wendbaarheid bij het insturen

’Sport+’

Sportiever en dynamische gedrag bij het rijden door bochten

De demping van elk afzonderlijk wiel wordt automatisch en traploos afgestemd

Meer comfort bij het manoeuvreren en inparkeren met minder stuurbewegingen

op de rijsituatie

en hoge ondersteuning door stuurbekrachtiging

Transmissie.
Met de handgeschakelde zesversnellingsbak kunt u zelf bepalen met welke toerentallen u wilt rijden. De
versnellingsbak kenmerkt zich door een hoog schakelcomfort en korte, directe schakelingen Daarbij kunt u
kiezen of u zuinig of juist dynamisch wilt rijden - altijd met de juiste respons van de motor.

9G-TRONIC AUTOMATISCHE TRANSMISSIE
Met negen vooruitversnellingen zorgt deze transmissie ervoor dat dynamiek,
comfort en efficiëntie een ongekend niveau bereiken. De transmissie
kenmerkt zich door nóg snellere en soepelere schakelingen. Tegelijkertijd
draagt de 9G-TRONIC bij aan verlaging van het brandstofverbruik.

Power that takes control.
Elke Mercedes-AMG is een uniek meesterwerk met een onmiskenbaar karakter. Wat onze Performance-
modellen en sportwagens met elkaar verbindt, is hun onbeperkte sportiviteit. Hun passie voor top
performance. Zoiets ontstaat als de kunst van onze engineers wordt verheven tot de spirit van
AMG. We zijn ervan overtuigd dat grenzen steeds verder kunnen worden verlegd om
nieuwe doelen te bereiken. Voor ons is dan ook niets vanzelfsprekend. Grenzen worden
immers door mensen gecreëerd, en kunnen ook door mensen worden doorbroken.
Met deze instelling creëren we uitstekende performance voor op het racecircuit –
en op de weg.
Welkom in de wereld van AMG.
www.mercedes-amg.com

Technische gegevens.
Benzinemotoren
SLC 200

SLC 300

Mercedes-AMG SLC 43

Cilinderinhoud (cm3)

1991

1991

2996

Max. vermogen (kW [pk])

135 (184)

180 (245)

287 (390)

Transmissie

6-handmatig

9G-TRONIC

9G-TRONIC

Acceleratie van 0–100 km/h (sec.)

7,0

5,8

4,7

Topsnelheid (km/h)

250

250

250

gecombineerd l/100 km

7,0

7,0

8,1

gecombineerd km/l

14,3

14,3

12,3

CO2-emissie2 gecombineerd (g/km)

161

161

185

Emissieklasse

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

1

Brandstofverbruik

2

3

Het beste voor de motor:
Mercedes-Benz originele motorolie.

1

 pgaven voor vermogen en koppel volgens wettelijke voorschriften (verordening (EU) 715/2007) in de laatst geldende versie. 2 Verbruikswaarden en CO2-emissies volgens wettelijke voorschriften (Verordeningen (EU) 715/2007
O
en (EU) 2017/1153) in de laatst geldende versie. De aangegeven NEDC-waarde is afgeleid van de WLTP-waarde die volgens de nieuwe cyclus Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) is gemeten voor een
voertuig in de basisuitrusting. De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoed ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen. Optionele uitrustingen kunnen het verbruik en de CO2-emissie beïnvloeden. Verdere informatie met betrekking tot de nieuwe WLTP-meetmethodiek treft u aan op www.mercedes-benz.nl/wltp. 3 Opgaven uitsluitend geldig binnen de Europese Unie. Landspecifieke afwijkingen mogelijk.
Meer technische gegevens kunt u vinden op onze website www.mercedes-benz.be www.mercedes-benz.nl

Afmetingen.
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Alle gegevens in millimeters. De afgebeelde afmetingen zijn gemiddelde waarden. Ze gelden voor voertuigen in de standaarduitvoering en in onbelaste toestand.

Mercedes-Benz is medeoprichter van de stichting Laureus Sport for Good Foundation, het belangrijkste
sociale initiatief van Mercedes-Benz. Met ’Laureus Sport for Good’ wordt met sociale sportprojecten getracht
de achterstandspositie, op sociaal en maatschappelijk vlak, van zo veel mogelijk kinderen en jongeren in
Nederland te verbeteren door waarden als teamspirit, respect en ambitie over te dragen. Het hoofdthema daarbij
is ’Change the Game for Kids’, dat we graag met u willen delen. Wanneer u een Mercedes-Benz aanschaft,
ondersteunt u de stichting ’Laureus Sport for Good Foundation’.

Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze brochure

Deze brochure is een internationale uitgave. Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in

benaderen de werkelijkheid zoveel mogelijk. Tevens moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig worden
beschouwd. Ze komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze uitgave (03/19).

België en Nederland geldende standaard- en leverbare uitvoeringen. Hiervoor verwijzen wij naar onze laatste prijslijst.

Daimler AG, dialog@daimler.com, 07-0619

www.mercedes-benz.be

www.mercedes-benz.nl

