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ΣυνΑρπΑΣτικΗ Σε όλεΣ τιΣ ΜόρφεΣ.

Γνωρίστε τη μαγεία της SL με τη μαγεία του HD. Με την εφαρμογή καταλόγου της Mercedes-Benz για το 
iPad® καθώς και τις ψηφιακές οδηγίες χρήσης «Mercedes-Benz Guides» για το iPhone®. Και οι δύο εφαρμογές 
περιέχουν πολλές ταινίες, ακόμη περισσότερα περιεχόμενα και διατίθενται δωρεάν στο iTunes Store®.

SL – δύο γράμματα που προκαλούν την απόλυτη ευφορία. Θαυμάστε την 
 εμβληματική σχεδίαση, απολαύστε τη σύγχρονη πολυτέλεια και την σπορ 
 οδήγηση κάτω από το γαλάζιο ουρανό. Η θρυλική παράδοση σπορ αυτοκινήτου 
μεταφέρεται δυναμικά στο σήμερα με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία  
ανάρτησης: η SL.

Αυτή η ευχάριστη έκπληξη πάλι.



όι ωραιότερες πλευρές ενός ινδάλματος.

2 | Mercedes-Benz SL 500
Μπλε γυαλιστερό μεταλλικό
Γραμμή σχεδίασης AMG Line , ζάντες αλουμινίου AMG 
σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων, επενδύσεις από δέρμα 
νάπα Exclusive σε χρώμα Πορσελάνης/Μαύρο, διάκοσμος 
από μελιά σε Μαύρο γυαλιστερό 

14 | Mercedes-Benz SL 400
Γκρι Σελενίτη μεταλλικό
Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 ακτίνων, επενδύσεις 
από δέρμα νάπα Exclusive Μαύρο, διάκοσμος από  
ανοικτόχρωμο αλουμίνιο με ανθρακονήματα με γραμμές 
λείανσης

56 | Mercedes-AMG SL 63
λευκό Διαμαντιού designo bright
Πακέτο AMG Carbon εξωτερικού, σφυρήλατες ζάντες 
AMG σχεδίασης σταυρωτών ακτίνων σε Μαύρο ματ  
και γυλιστερή στεφάνη, επενδύσεις από δέρμα νάπα 
Exclusive σε Μαύρο, διάκοσμος AMG Carbon

66 | Mercedes-AMG SL 65
Μπλε γυαλιστερό μεταλλικό
Σφυρήλατες ζάντες AMG σχεδίασης 10 ακτίνων, κεραμικό 
στιλβωμένο, επενδύσεις από δέρμα νάπα Exclusive  
AMG designo σε χρώμα Πορσελάνης/Καφέ Εσπρέσσο, 
διάκοσμος AMG Carbon

όι πιο καινοτόμες πλευρές  
ενός ινδάλματος.

24 | Mercedes me connect
28 | Service και υπηρεσίες 
32 | Κινητήρες
33 |  Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 

9G-TRONIC
34 | Ανάρτηση Active Body Control ABC
35 |  Προγράμματα οδήγησης DYNAMIC 

SELECT
36 | Mercedes-Benz Intelligent Drive
37 | Πακέτο υποβοήθησης οδήγησης Plus
38 | Σύστημα LED Intelligent Light
39 | Ολοκληρωμένη φιλοσοφία ασφάλειας
40 | Άνεση Open Air
42 | Άνεση χώρου
43 | Άνεση καθισμάτων
44 | Εσωτερικό
46 | Infotainment και πολυμέσα
48 | Πακέτα εξοπλισμού και αξεσουάρ
54 | Ζάντες
56 | Μοντέλα Mercedes-AMG
76 |  Τεχνικά χαρακτηριστικά, διαστάσεις, 

επενδύσεις, διάκοσμος και βαφές

Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ και εξαρτήματα που δεν ανήκουν στο 
 βασικό εξοπλισμό.
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Το μοναδικά εντυπωσιακό πρόσωπό της ξυπνά τις ομορφότερες αναμνήσεις 
στους οπαδούς των roadster. Η κάθετη μάσκα ψυγείου αποτελεί μία σύγχρονη 
ερμηνεία της σχεδίασης «Panamericana» – ένας φόρος τιμής στο «σπορ αυτο-
κίνητο του αιώνα». Στην πολυτελή έκδοση diamond από χρώμιο, πλαισιώνεται 
από τους νέας σχεδίασης εξολοκλήρου LED προβολείς.

Ένα νέο αστέρι γεννιέται.
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Η Mercedes των roadster εντυπωσιάζει με μία ανωτερότητα που δεν έχει 
τίποτε να αποδείξει. Η διαχρονική σιλουέτα της είναι η κομψότητα στην 
καθαρότερη και ταυτόχρονα αθλητικότερη μορφή της. Η SL είναι άκρως 
προοδευτική, όταν πρωτοπορεί με την προαιρετικά διαθέσιμη AMG Line.

Η τέλεια γλώσσα του σώματος.
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Η SL δεν κρύβει τα προτερήματά της. Με όλες τις εκδόσεις οροφής, η 
διαδικασία ανοίγματος ή κλεισίματός της μπορεί να ολοκληρώνεται μετά  
την εκκίνηση και με ταχύτητα έως 40 km/h. Έτσι, με την SL ο ορίζοντας 
μετατρέπεται σε έναν απέραντο ουρανό. Η καθημερινότητα μένει εκτός 
οπτικού  πεδίου. Το νέο πλήρως ηλεκτρικό διαχωριστικό του πορτμπαγκάζ 
φροντίζει τις αποσκευές σας. Απολαυστική ανοικτή οδήγηση ακόμη κι εκτός 
της σαι ζόν cabrio – χάρη στο προαιρετικό σύστημα θέρμανσης αυχένα 
AIRSCARF και το ηλεκτρικό αλεξήνεμο.

Το φανερό μυστικό της.



8

Η ενέργεια στην πιο συναρπαστική μορφή της. Το νέας σχεδίασης πίσω τμήμα με 
 ενσωματωμένο πλαίσιο απολήξεων και διαχύτη στην πίσω ποδιά υποδηλώνουν γνήσιο 
δυναμισμό. Εντυπωσιακή εμφάνιση κάνουν οι μεγάλες ζάντες αλουμινίου AMG 
 σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων.

Ανοίγει το ορίζοντα και τα μάτια.



9



10



11

Ένας πολιτισμένος χώρος στην πιο 
σπορτίφ πολυτελή του έκδοση: Η 
θέση οδήγησης της SL ξεχωρίζει με 
τη μοναδική αίσθηση ευρυχωρίας,  
την υψηλή θέση καθίσματος και την 
 εκλεκτική της πολυτέλεια. Μπορείτε  
να επιλέξετε ανάμεσα σε μία μεγάλη 
 ποικιλία υλικών, χρωμάτων και του 
αποκλειστικού προγράμματος designo, 
από το κομψό δέρμα Exclusive νάπα 
μέχρι τα αριστοτεχνικά επεξεργασμένα 
στοιχεία διάκοσμου από αλουμίνιο, 
ξύλο ή ανθρακονήματα.
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Η παράδοση αποκτά μία νέα ερμηνεία. Οι 
καινοτομίες εξελίσσονται. Η SL ήταν και 
παραμένει έκφραση μιας δυνατής παρόρμη-
σης: του πάθους. Για μοναδική οδηγική 
εμπειρία και υψηλά επίπεδα ασφάλειας και 
άνεσης. Αυτό άλλωστε εκφράζει η μεγάλη 
ιδέα της αυτόνομης οδήγησης χωρίς ατυχή-
ματα: Mercedes-Benz Intelligent Drive.

Ανακαλύπτει ξανά τον εαυτό  
της. Όπως την πρώτη φορά.
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Μοναδική εμφάνιση που αναδεικνύεται με το εκφραστικό AMG Styling στο βασικό εξοπλισμό. Τα δύο power domes στο 
καπό του κινητήρα υπαινίσσονται τη δύναμη που κρύβεται από κάτω. Ο κινητήρας V6 biturbo είναι ακόμη υψη λότερων 
επιδόσεων, αφού χρειάζεται λιγότερα από πέντε δευτερόλεπτα για να φτάσει στα 100 km/h. Απόλυτο μέτρο σύγκρισης: 
ο κινητήρας V8 με ισχύ 335 kW (455 hp) και μέγιστη ροπή στρέψης 700 Nm – και με χαρακτηριστικά κρυστάλλινο ήχο.

Ο μύθος δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο.
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Απολαύστε κάθε στροφή, γευτείτε τους ανηφορικούς δρόμους δίπλα στη θάλασσα και κάθε 
μέτρο ασφάλτου στην πόλη. Το προαιρετικό σύστημα ανάρτησης Active Body Control ABC 
προσφέρει συναρπαστική ευελιξία, δυναμική οδήγηση στις στροφές ή χαλαρή πορεία. Τα πέντε 
προγράμματα οδήγησης DYNAMIC SELECT παρέχουν ακόμη πιο εξατομικευμένη εμπειρία 
οδήγησης. Άνετη ή άκρως αγωνιστική, εξαρτάται από εσάς το στυλ οδήγησης που προτιμάτε 
για την SL.

Δημιουργεί θρύλους στο πέρασμά της.
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Κατέβασμα, ανέβασμα, γρήγορη προσπέραση. Δεν μένει χρόνος ούτε για μια ανάσα. Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 
9G-TRONIC δεν αφήνει ούτε δευτερόλεπτο να πάει χαμένο. Μεταδίδει την ισχύ της SL γρήγορα, με ακρίβεια και 
αδιάκοπα. Τόσο πολιτισμένα, που σχεδόν δεν το αντιλαμβάνεστε.

Προσπερνάει σαν όνειρο.
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Διαβάσατε για τη δυναμική και την ισχύ της, καθώς και για την ανωτερότητα με την οποία η  
SL προσφέρει γνήσια οδηγική απόλαυση. Εδώ βλέπετε την εργονομία των υψηλών επιδόσεων, 
η οποία σας επιτρέπει να βιώνετε τα πάντα πιο έντονα: σπορ καθίσματα με υψηλά πλευρικά 
ρυθμιζόμενα υποθέματα και το νέο εύχρηστο σπορ τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών με χειριστήρια 
αλλαγής ταχυτήτων. Με τα δάκτυλα ελέγχετε την ορμή της, με το πάθος το δρόμο σας.
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Η ιστορία της ξαναγράφεται. Από εσάς.
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Ο κόσμος μας στα χέρια σας.
www.mercedes.me1 – εδώ όλα στρέφονται γύρω από εσάς. Ανακαλύψτε έναν κόσμο υπηρεσιών,  
προσφορών και νεωτερισμών που διευκολύνουν και ομορφαίνουν τη ζωή σας συναρπαστικά. Και βέβαια 
τις έχετε εύκολα στη διάθεσή σας, δηλαδή ψηφιακά. Έτσι ο κόσμος μας γίνεται ο κόσμος σας.

1 Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχονται ενημερωτικά. Η υπηρεσία Mercedes me δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμη στην Ελλάδα.
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Όλες οι υπηρεσίες μας συνδεσιμότητας και κινητικότητας, καθώς και πολλές άλλες εκπληκτικές  
προσφορές – έρχονται σε εσάς και μόνο για εσάς. Αυτό σημαίνει Mercedes me. Εγγραφείτε σήμερα  
κιόλας δωρεάν και κάντε τον κόσμο της Mercedes-Benz δικό σας: στον υπολογιστή ή το laptop σας  
ή όταν μετακινήστε στην ταμπλέτα, το smartphone ή το smartwatch σας. Επειδή η ζωή σας αλλάζει  
διαρκώς, εξελίσσουμε κι εμείς διαρκώς τις υπηρεσίες μας. Ανακαλύψτε τες:  
www.mercedes.me/welcome

Θέλετε να απολαμβάνετε την έμπνευση κι όταν δεν είστε online; Τα Mercedes me Stores έρχονται να 
συναρπάσουν σε όλο τον κόσμο, π.χ. στο Πεκίνο, στη Μόσχα και στο Αμβούργο.

Η δικτύωσή σας μπορεί να είναι τόσο εκπληκτικά εύκολη.
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Η υπηρεσία Mercedes me connect σας δικτυώνει με το 
αυτοκίνητό σας –και το αυτοκινήτό σας με τον υπόλοιπο 
κόσμο. Πολυάριθμες και πρακτικές υπηρεσίες συνδεσιμότη-
τας σας υποστηρίζουν στο αυτοκίνητό σας για περισσότερη 
ασφάλεια, περισσότερη επικοινωνία και, φυσικά, για ακόμη πιο 
συναρπαστική εμπειρία οδήγησης. Η ευχάριστη αίσθηση ότι 
παραμένετε συνδεδεμένοι διαρκώς και κατά την οδήγηση. Το 
Mercedes me connect περιλαμβάνει εκτός από τις βασικές 
υπηρεσίες, οι οποίες σας παρέχουν αυτόματα υποστήριξη σε 
περίπτωση οδικής βλάβης ή ατυχήματος, και την υπηρεσία 
Remote Online – την επιλογή που σας επιτρέπει να πραγμα-
τοποιείτε ρυθμίσεις στο αυτοκίνητο μέσω smartphone – και 
πολλά άλλα.

Η υπηρεσία Mercedes me inspire σας προσφέρει εμπειρίες 
της μάρκας και τη δυνατότητα για έναν διάλογο με όραμα. 
Θα θέλαμε να ξέρουμε τις απόψεις σας για τις ιδέες μας και 
να μαθαίνουμε τι σας παρακινεί, ώστε να μπορούμε πάντα 
να προσφέρουμε τις καλύτερες λύσεις. Θα βρείτε, για παρά-
δειγμα, μία Community καθώς και προσφορές κι εμπειρίες 
που ξεφεύγουν από τα κλασικά θέματα αυτοκινήτου κι επε-
κτείνονται σε τομείς όπως εκδηλώσεις, ταξίδια και lifestyle.

1 Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στην εκάστοτε αγορά.

Η υπηρεσία Mercedes me move παρέχει πρόσβαση σε 
έξυπνες λύσεις κινητικότητας: η car2go είναι πρωτοπόρος 
και ηγέτης παγκοσμίως στο free floating carsharing, η 
εφαρμογή κινητικότητας moovel συγκεντρώνει τις προσφο-
ρές διαφόρων παρόχων κινητικότητας και βρίσκει την  
καλύτερη διαδρομή από το σημείο Α στο σημείο Β. Με την 
εφαρμογή mytaxi μπορείτε να καλείτε το ταξί σας, να πα-
ρακολουθείτε ζωντανά τη διαδρομή και να πληρώνετε εύκολα. 
Το Mercedes-Benz Rent σας παρέχει αυτοκίνητο για οποιο-
δήποτε λόγο και σύντομο ή μεγάλο διάστημα μέσω κάποιου 
κοντινού Εξουσιοδοτημένου Διανομέα Mercedes-Benz. Το 
Blacklane σας επιτρέπει να κάνετε κράτηση λιμουζίνας με 
οδηγό, ενώ το FlixBus δίνει τη δυνατότητα για οικονομικά, 
άνετα και φιλικά προς το περιβάλλον ταξίδια με υπεραστικά 
λεωφορεία.

Η υπηρεσία Mercedes me assist κάνει τη συντήρηση του 
οχήματός σας εξαιρετικά απλή υπόθεση. Μπορείτε απλά να 
βρίσκετε online έναν κοντινό Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή 
Mercedes-Benz και να κλείνετε ραντεβού. Η ψηφιακή  
κατάσταση λογαριασμού service σας ενημερώνει συνεχώς 
σχετικά με τις πραγματοποιούμενες εργασίες συντήρησης. 
Μετά από μία συντήρηση του οχήματός σας, είναι ηλεκτρο-
νικά στη διάθεσή σας την επόμενη ημέρα. Εκτός από την 
τρέχουσα κατάσταση λογαριασμού service, μπορείτε επίσης 

να βλέπετε το ιστορικό συντήρησης και τα διαστήματα  
μεταξύ συντηρήσεων του οχήματός σας και, αν θέλετε, να 
τα εκτυπώνετε. 

Η υπηρεσία Mercedes me finance σας προσφέρει πολυ-
άριθμους τρόπους, για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που 
επιθυμείτε. Σε συνεργασία μαζί σας, η Mercedes-Benz 
Financial Services θα βρει τη βέλτιστη λύση μακροχρόνιας 
μίσθωσης, χρηματοδότησης και ασφάλισης του αυτοκινήτου 
σας – προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας. Τα προϊόντα μας 
μακροχρόνιας μίσθωσης σας επιτρέπουν να οδηγείτε πά-
ντοτε τα πιο καινούργια μοντέλα μας, απολαμβάνοντας ταυ-
τόχρονα μέγιστη ευελιξία. Ο λόγος είναι ότι δεν πληρώνετε 
για την αγορά, αλλά μόνο για τη χρήση απολαμβάνοντας ελκυ-
στικές μηνιαίες δόσεις. Με τις προσφορές χρηματοδότη-
σής μας εξοφλείτε την καινούργια σας Mercedes-Benz, όπως 
εξυπηρετεί το δικό σας οικονομικό σχεδιασμό. Με το ύψος 
προκαταβολής που επιλέγετε και τη διάρκεια της σύμβασης, 
καθορίζετε το ποσό των μηνιαίων δόσεων. Αξιόπιστη προστα-
σία του προϋπολογισμού και του οχήματός σας προσφέρουν 
οι εξατομικευμένες μας λύσεις ασφάλισης με ελκυστικούς 
όρους. Μετά την σύναψη της σύμβασης, μπορείτε να διαχει-
ρίζεστε τις χρηματοοικονομικές σας αιτήσεις πολύ άνετα 
online.1
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Οι υπηρεσίες service μας: ταιριάζουν τέλεια στη Mercedes σας.
Αποκτάτε κάτι περισσότερο από ένα αυτοκίνητο: κάτι ανεκτίμητο, την αποκλειστική σχέση συνεργασίας με τη Mercedes-Benz. 
Αυτό σημαίνει για εσάς σιγουριά, ασφάλεια και ανεξαρτησία. Με άλλα λόγια: την ωραία αίσθηση ότι οδηγείς μια Mercedes.

1  Ισχύουν οι γενικοί όροι συναλλαγών μας. Η διάρκεια ισχύος ανανεώνεται με κάθε service που πραγματοποιείται σε Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Mercedes-Benz μέχρι την επόμενη προγραμματισμέ-
νη ημερομηνία service – για έως και 30 έτη από την πρώτη ταξινόμηση. 2 Για κλήσεις από το εξωτερικό ενδέχεται να χρεώνονται τέλη περιαγωγής.

το καλύτερο για τη Mercedes σας. Κανείς δεν γνωρίζει τη 
Mercedes σας καλύτερα από τους έμπειρους ειδικούς μας 
στα συνεργεία της Mercedes-Benz. Η εκτενής προσφορά 
υπηρεσιών service μας και η απαίτηση υψηλής ποιότητας 
εγγυώνται, ότι το όχημά σας είναι πάντα σε άριστη κατάσταση. 
Γιʼαυτό εμπιστευόμαστε τα δοκιμασμένα ειδικά εργαλεία 
και Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz.

το καλύτερο για εσάς. Κινείστε με σιγουριά από το πρώτο 
χιλιόμετρο. Αυτό σας εξασφαλίζουν τα ειδικά προσαρμο-
σμένα Συμβόλαια Συντήρησης Mercedes-Benz. Με τον τρόπο 
αυτό επωφελείστε από την ασφάλεια του μακροχρόνιου 
προγραμματισμού, το συνεχή έλεγχο των εξόδων μέσω στα-
θερών μηνιαίων δόσεων και τη διαφάνεια κόστους. Επι-
πλέον, είναι βέλτιστα προστατευμένοι από πρόσθετα έξοδα 
συνεργείου. 

το καλύτερο για την κινητικότητά σας. Με τη λύση  
κινητικότητας Mercedes-Benz Mobilo1 οδηγείτε ανέμελα σε 
ολόκληρη την Ευρώπη – χωρίς να ανησυχείτε για οδικές 
βλάβες, ατυχήματα, μικροζημιές ή βανδαλισμό. Με την υπηρε-
σία Mobilo δικαιούστε επιτόπου υπηρεσίες, όχημα αντικα-
τάστασης, ρυμούλκηση ή διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο. Η 
υπηρεσία Mobilo περιλαμβάνεται για τα δύο χρόνια μετά 
την πρώτη ταξινόμηση και μπορεί να ανανεώνεται με κάθε 
service σε Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή έως και για  
30 χρόνια. Και όποτε χρειαστείτε βοήθεια, μπορείτε να επι-
κοινωνήσετε μαζί μας δωρεάν πανευρωπαϊκά καλώντας  
τον αριθμό 00800 1 777 77772.

m ΜΑθετε περιΣΣότερΑ 

Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα Συμβόλαια  
Συντήρησης Mercedes-Benz στη διεύθυνση www.mercedes-benz.gr –  
ή να ζητήσετε μία εξατομικευμένη προσφορά για εσάς από τους  
Εξουσιοδοτημένους Επισκευαστές Mercedes-Benz.
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Τι θα ήταν ο μηχανοκίνητος  
αθλητισμός χωρίς τη Mercedes-Benz;

Το πρώτο όχημα που κέρδισε σε αγώνες ταχύτητας διέθετε κινητήρα Daimler. Η πρώτη Mercedes 
ήταν αγωνιστικό αυτοκίνητο. Τα θρυλικά Ασημένια Βέλη – ένας μύθος. Η αγωνιστική πλευρά της 
Mercedes-Benz έχει μακρά παράδοση. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός χαρακτηρίζει μέχρι σήμερα 
τόσο τη μάρκα όσο και κάθε αυτοκίνητό της. Γνωρίστε τη μοναδική ιστορία σαν να συνέβη μόλις  
χθες στο Mercedes-Benz Museum στη Στουτγάρδη. 

m ΜΑθετε περιΣΣότερΑ 

Γνωρίστε τις εξελίξεις στον κόσμο των μετακινήσεων τα  
τελευταία 130 χρόνια και κάντε ένα ταξίδι στην ιστορία της 
αυτοκίνησης στο Mercedes-Benz Museum. Σας περιμένουν 
περισσότερα από 1500 εκθέματα σε 16500 m2 τετραγωνικά 
μέτρα που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν μοναδικά κομμάτια 
όπως η παλαιότερη Mercedes του 1902 που διατηρείται ακόμη 
ή τα θρυλικά οχήματα τύπου gullwing. Καλωσορίσατε στο  
λίκνο της καινοτομίας:
www.mercedes-benz.com/museum
www.facebook.com/mercedesbenzmuseum
www.instagram.com/mercedesbenzclassic
www.twitter.com/mb_museum
www.google.com/+mercedesbenzmuseum
www.youtube.com/mercedesbenzmuseum
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m ΜΑθετε περιΣΣότερΑ 

Γνωρίστε τη μαγεία της Formula 1 με πολυμέσα. 
www.facebook.com/MercedesAMGF1
www.twitter.com/MercedesAMGF1
www.youtube.com/MercedesAMGF1
www.google.com/+MercedesAMGF1
www.instagram.com/MercedesAMGF1
www.MercedesAMGF1.com
www.mercedes-benz.com/motorsport

Τι θα ήταν η Mercedes-Benz  
χωρίς το μηχανοκίνητο αθλητισμό;

Mercedes-Benz F1 W07 Hybrid, Σαιζόν 2016.

Στις 3 Ιουνίου 1934 στην πίστα Νίρμπουρινγκ γεννήθηκε ο μύθος του «Ασημένιου Βέλους». Σήμερα 
παραμένει πιο ζωντανός ποτέ: το 2015 η ομάδα του Ασημένιου Βέλους MERCEDES AMG PETRONAS 
κερδίζει για δεύτερη συνεχή φορά το κατακτώντας το παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 κατασκευαστών 
και οδηγών. Η αξία αυτής της επιτυχίας ξεπερνά τα όρια της αγωνιστικής πίστας: κάθε μέτρο της  
διαδρομής ωθεί την εξέλιξη των υλικών ελαφριάς κατασκευής και της υβριδικής τεχνολογίας πιο κοντά 
στην εργοστασιακή παραγωγή.
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Επιδόσεις για καταιγιστικές εμπειρίες.
Οι κινητήρες της SL εντυπωσιάζουν με την ισχύ και τον οδηγικό πολιτισμό τους και προκαλούν έντονα συναισθήματα. Ο 6κύλιν-
δρος βενζινοκινητήρας της SL 400 αποδίδει 270 kW (367 hp) και μέγιστη ροπή στρέψης 500 Nm – για δυνατές επιταχύν-
σεις ακόμη και με χαμηλό αριθμό στροφών. Η ελαφριά κατασκευή, η υπερπλήρωση με στροβιλοσυμπιεστή, το σύστημα 
άμεσου ψεκασμού με πιεζοηλεκτρικά μπεκ ακριβείας καθώς και οι εκκεντροφόροι μεταβλητού χρονισμού για την εισαγωγή 
και την εξαγωγή εξασφαλίζουν χαμηλή κατανάλωση και υψηλότερη απόδοση. Η SL 500 αποδίδει 335 kW (455 hp) και 
 μέγιστη ροπή στρέψης 700 Nm. Η υπερπλήρωση με δύο στροβιλοσυμπιεστές και ψύξη αέρα υπερπλήρωσης προσφέρει 
τεράστια αποθέματα ισχύος. Κυριαρχία σε κάθε στιγμή.

Και τα δύο μηχανικά σύνολα περιλαμβάνουν βασικό εξοπλισμό τη λειτουργία ECO Start-Stop, με την οποία εξοικονομείται 
καύσιμο στα φανάρια και στην αργή κίνηση ανακουφίζοντας έτσι το περιβάλλον – χωρίς συμβιβασμούς στις οδηγικές 
επιδόσεις και τη δυναμική.

Στροφές (σ.α.λ.) 

Ροπή στρέψης σε Nm

Ισχύς σε kW

σ.α.λ. 2500 5000 7500

SL 400 V6 

600

500

400

300

200

300 

250

200

150

100

kW Nm

270 kW
500 Nm
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Η SL ζει για να μεταδίδει τη δύναμη της στο δρόμο. Το επιτυγχάνει με ιδιαίτερα κομψό τρόπο με τη βοήθεια του αυτόματου 
κιβωτίου ταχυτήτων 9G-TRONIC. Με εννέα ταχύτητες εμπροσθοπορείας, το 9G-TRONIC προσφέρει αποδοτικότητα, 
 άνεση και δυναμική άλλου επιπέδου. Είναι το παγκοσμίως πρώτο αυτόματο κιβώτιο εννέα σχέσεων με υδροδυναμικό μετα-
τροπέα ροπής στρέψης στην premium κατηγορία. Το μεγάλο εύρος σχέσεων μετάδοσης επιτρέπει τη διατήρηση χαμηλού 
 επιπέδου στροφών. Έτσι, διατηρώντας πλήρως τις υψηλές οδηγικές επιδόσεις, αυξάνεται η άνεση και μειώνονται οι θόρυβοι. 
Οι ταχύτητες αλλαγές ταχυτήτων εξασφαλίζουν περισσότερο αυθορμητισμό και μεγαλύτερη ευελιξία. Ταυτόχρονα το 
9G-TRONIC εντυπωσιάζει με τις μαλακές, σχεδόν ανεπαίσθητες αλλαγές του. Επειδή το 9G-TRONIC μπορεί να υπερπηδά 
μεμονωμένες σχέσεις, έχει επίσης τη δυνατότητα να πραγματοποιεί πολλαπλά κατεβάσματα σχέσεων για δυναμικές, 
γρήγορες επιταχύνσεις.

Το κέντρο ελέγχου μεγάλων συγκινήσεων. 9G-TRONIC.
τεΧνόλόΓιεΣ ΣυΣτΗΜΑτΩν κινΗΣΗΣ

Με τον εργονομικό επιλογέα DIRECT SELECT στην κεντρική 
κονσόλα μπορεί να επιλέγεται η θέση R, N ή D στο κιβώτιο ταχυ-
τήτων του αυτοκινήτου. Η θέση προς στάθμευση επιλέγεται με  
το πλήκτρο P, το οποίο βρίσκεται μπροστά από το μοχλό επιλογής 
στην κεντρική κονσόλα.

Ήρεμη και οικονομική οδήγηση, ειδικά σε μακρινές διαδρομές, 
προσφέρει και το TEMPOMAT με περιοριστή. Εκτός από την επι-
θυμητή ταχύτητα ταξιδίου, μπορείτε επίσης να προκαθορίζετε τη 
μέγιστη ταχύτητα, ώστε να τηρείτε, για παράδειγμα, τα όρια ταχυτήτων.
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Η αριστοτεχνική ανάρτηση. Με κλίση στην ευελιξία.
Αυξημένη οδηγική άνεση και ταυτόχρονα βέλτιστη δυναμική οδήγηση – μία ισορροπία που 
επιτυγχάνει το προαιρετικό σύστημα ανάρτησης Active Body Control ABC με μεγάλη 
 μαεστρία. Διαθέτει τέσσερα υδραυλικά ενεργά γόνατα ανάρτησης. Το αποτέλεσμα είναι 
μειωμένες κλίσεις κατά την εκκίνηση και την πέδηση, αλλά και ελάχιστες στρέψεις κατά  
την οδήγηση σε στροφές. Με άλλα λόγια: η SL πατάει γερά στα πόδια της. Και χάρη στην 
αποτελεσματική απόσβεση, μπορείτε να απολαμβάνετε μεγάλη οδηγική άνεση ακόμη  
και στη σπορ ρύθμιση. 

Σε υψηλές ταχύτητες οδήγησης, το όχημα χαμηλώνει αυτόματα προσφέροντας αυξημένη 
ευστάθεια. Μοναδική εμπειρία οδήγησης προσφέρει η ρύθμιση «Curve». Αντισταθμίζει  
τις φυσικές στρέψεις, όπως στο carving – η SL μπαίνει με κομψότητα στις στροφές. Στους 
επαρχιακούς δρόμους και τους αυτοκινητοδρόμους, η ενεργή τεχνολογία κλίσης στροφής 
προσφέρει μοναδική αίσθηση οδήγησης και περισσότερη ασφάλεια. Και απέραντη οδηγική 
απόλαυση.
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ΣυΣτΗΜΑτΑ ΑνΑρτΗΣΗΣ κΑι ΔιευθυνΣΗΣ

Για περισσότερη οδηγική απόλαυση και αυξημένη άνεση φροντίζει η 
ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση με σύστημα προσαρμοζόμε-
νης απόσβεσης ADS. Τα χαρακτηριστικά της μεταβάλλονται συνε-
χώς, ώστε η δύναμη απόσβεσης σε κάθε τροχό να προσαρμόζεται 
βέλτιστα στην τρέχουσα ταχύτητα και κατάσταση του οδοστρώματος.

Την άνεση που προσφέρει το σύστημα διεύθυνσης με υποβοήθηση 
εξαρτώμενη από την ταχύτητα συμπληρώνει το άμεσο σύστημα 
 διεύθυνσης με μεταβλητή σχέση μετάδοσης ανάλογα με τη γωνία 
του τιμονιού. Σε δρόμους με αλλεπάλληλες στροφές, για παράδειγμα, 
συμβάλλει στην πιο ευέλικτη απόκριση του αυτοκινήτου και αυξάνει 
την ευστάθεια στην ευθεία πορεία. Επιπλέον μειώνει τις αναγκαίες 
κινήσεις του τιμονιού και την αναγκαία δύναμη κατά τη στάθμευση 
και τους ελιγμούς.

DYNAMIC SELECT. Κωδικός: Πρόγραμμα.
Άνετο, σπορ, ιδιαίτερα σπορ, αποδοτικό ή εντελώς εξα-
τομικευμένο τρόπο οδήγησης μπορείτε να επιλέγετε με  
το άγγιγμα ενός δακτύλου μέσω του DYNAMIC SELECT 
στην κεντρική κονσόλα. Ταυτόχρονα, προσαρμόζονται 
 κατάλληλα στο επιλεγμένο πρόγραμμα παράμετροι όπως 
χαρακτηριστικά κινητήρα, κιβωτίου ταχυτήτων, ανάρτη-
σης και συστήματος διεύθυνσης. Προεπιλεγμένη ρύθμιση 
είναι το άνετο και οικονομικό πρόγραμμα «Comfort». 
 Περισσότερη ευελιξία και δυναμική προσφέρει το πρό-
γραμμα οδήγησης «Sport» με προοδευτική καμπύλη 
 συστήματος διεύθυνσης, σπορτίφ σφιχτή ρύθμιση ανάρ-
τησης, άμεση απόκριση γκαζιού και τροποποιημένο 

 χρονισμό ταχυτήτων. Στο πρόγραμμα «Sport+» εντείνεται η 
σπορ συμπεριφορά. Τα συστήματα ανάρτησης και μετάδοσης 
κίνησης ρυθμίζονται ακόμη πιο δυναμικά. Η λειτουργία 
ECO Start-Stop απενεργοποιείται. Το πρόγραμμα οδήγησης 
«Eco» είναι σχεδιασμένο για όσο το δυνατόν χαμηλότερη 
κατανάλωση καυσίμου. Για τον σκοπό αυτό προσαρμόζονται 
τα χαρακτηριστικά του πεντάλ γκαζιού και ο χρονισμός  
αλλαγής ταχυτήτων. Επιπλέον, προσαρμόζεται και η απόδοση 
συστημάτων όπως θέρμανση καθισμάτων, θέρμανση πίσω 
παρμπρίζ ή σύστημα κλιματισμού. Το πρόγραμμα οδήγησης 
«Individual» επιτρέπει ακόμη πιο προσωπική ρύθμιση των 
διαφόρων παραμέτρων.



36

Κινείται προς νέους ορίζοντες. Mercedes-Benz Intelligent Drive.
Μας κινητοποιεί το όραμα για οδήγηση χωρίς ατυχήματα. Το ονομάζουμε: Mercedes-Benz Intelligent Drive. Τι ακριβώς 
σημαίνει; Σε συνδυασμό με το πακέτο υποβοήθησης οδήγησης Plus, η SL αντιλαμβάνεται το περιβάλλον της καλύτερα, 
ακριβέστερα και ταχύτερα, χάρη στην στερεοσκοπική κάμερα πολλαπλών χρήσεων και τους αισθητήρες ραντάρ. Έξυπνοι 
αλγόριθμοι και δυνατοί επεξεργαστές αξιολογούν τις πληροφορίες και έτσι μπορούν να αναγνωρίζουν και να ταξινομούν 
 προπορευόμενα οχήματα ή οχήματα στο αντίθετο ρεύμα, πεζούς καθώς και διάφορα είδη σημάτων κυκλοφορίας και πινακίδων.

MERCEDES-BENz INTELLIGENT DRIVE

Στερεοσκοπική κάμερα, ραντάρ μικρής και 
μεγάλης εμβέλειας καθώς και περιμετρι-
κοί αισθητήρες αποτελούν τη βάση για τα 
πολυάριθμα συστήματα ασφάλειας και 
υποβοήθησης της SL.

1 |  Στερεοσκοπική κάμερα πολλαπλών 
χρήσεων. 

 2 |  Ραντάρ μεγάλης εμβέλειας  
με  ανίχνευση μεσαίας εμβέλειας. 

3 | Ραντάρ μικρής εμβέλειας. 
4 | Αισθητήρες υπερήχων. 
5 | Πολυλειτουρικό ραντάρ.



37

Πακέτο υποβοήθησης οδήγησης Plus. Μειωμένοι κίνδυνοι.
Επεμβαίνει, όταν χρειάζεται. Συγκρατεί, όταν είναι εφικτό. Αυτή η κυρίαρχη συμπεριφορά 
αποτελεί μέρος του προαιρετικού πακέτου υποβοήθησης οδήγησης Plus: συνδυάζει 
 συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης, τα οποία ανακουφίζουν τον οδηγό, μειώνουν τους 
κινδύνους ατυχημάτων και βελτιώνουν την ασφάλεια των επιβατών και των άλλων χρηστών 
της κυκλοφορίας: ο πιλότος απόστασης DISTRONIC με πιλότο διεύθυνσης υποστηρίζει τον 
οδηγό, ώστε να τηρεί ασφαλή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα και να παραμένει 
στο κέντρο της λωρίδας κυκλοφορίας. Η ενεργή υποβοήθηση πέδησης με λειτουργία 
διασταύρωσης μπορεί να μειώνει ειδικά τον κίνδυνο πρόσκρουσης, ατυχήματος σε δια-
σταύρωση, καθώς και σύγκρουσης με πεζό. 

Το ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας παρέχει υποστήριξη όταν το 
αυτοκίνητο παρεκκλίνει κατά λάθος από τη λωρίδα του. Προειδοποιεί απτικά τον οδηγό  
με παλμικές δονήσεις στο τιμόνι. Εάν δεν αντιδράσει ο οδηγός, μπορεί σε δεύτερο στάδιο 
να επαναφέρει το αυτοκίνητο στην πορεία του με μονόπλευρες επεμβάσεις στα φρένα. Το 
σύστημα PRE-SAFE® PLUS τέλος επεκτείνει το προληπτικό σύστημα προστασίας επιβατών 
PRE-SAFE® με μέτρα που λαμβάνει σε περίπτωση επικείμενης οπίσθιας σύγκρουσης.
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Όταν ακόμη και το φως 
 ξεπερνά τον εαυτό του.
Οι νέας σχεδίασης δυναμικού εξολοκλήρου LED προβο-
λείς αποπνέουν ομορφιά και ευφυΐα. Με ασυνήθιστη σχεδί-
αση ημέρας και νύχτας, και όπως θα περιμένατε από μία 
Mercedes-Benz: με υπερσύγχρονη και αποδοτική τεχνολογία. 
Το σύστημα Intelligent Light τεχνολογίας LED εντυπωσιάζει 
με την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας και τη μεγάλη διάρ-
κεια ζωής του. Πάνω απʼ όλα όμως προσφέρει καλύτερη 
ορατότητα και περισσότερη ασφάλεια. Ο φωτισμός αλλαγής 
κατεύθυνσης αυξάνει την ασφάλεια σε διασταυρώσεις προ-
σφέροντας καλύτερο πλευρικό φωτισμό. Ο ενεργός φωτισμός 
στροφών αυξάνει την ασφάλεια κατά την οδήγηση σε στρο-
φές. Και την καλύτερη δυνατή ορατότητα σε επαρχιακούς 
δρόμους και αυτοκινητοδρόμους, τα φώτα πορείας προσαρ-
μόζονται αυτόματα στις συνθήκες φωτισμού και οδήγησης.

περιΣΣότερό φΩΣ

Το προσαρμοζόμενο σύστημα υποβοήθησης φώτων μεγάλης σκάλας Plus 
επιτρέπει την οδήγηση με διαρκώς αναμμένη τη μεγάλη σκάλα των φώτων, 
 χωρίς να ενοχλούνται οι υπόλοιποι οδηγοί. Έτσι, εξασφαλίζει πάντα τη βέλτιστη 
εμβέλεια των προβολέων. Η λειτουργία είναι ενεργή από τα 30 km/h σε 
δρόμους χωρίς φωτισμό.

Τα πίσω φώτα τεχνολογίας LED προσθέτουν επιπλέον εντυπωσιακές πινελιές 
στην εμφάνιση και βελτιώνουν την ασφάλεια επιτρέπουν την ταχύτερη απόκριση. 

ΣυΣτΗΜΑ LED INTELLIGENT LIGhT

Το σύστημα LED Intelligent Light αναλυτικά: 1 | Σε επαρχιακούς δρόμους, φωτίζεται πολύ καλύτερα το αριστερό άκρο της 
 λωρίδας κυκλοφορίας, ειδικά με αναμμένα τα φώτα ομίχλης. 2 | Σε αυτοκινητόδρομους αυξάνεται το οπτικό πεδίο έως και κατά 
60 τοις εκατό. 3 | Ο ενεργός φωτισμός στροφών αυξάνει την ασφάλεια κατά την οδήγηση σε στροφές. 4 | Ο φωτισμός  
αλλαγής κατεύθυνσης φωτίζει καλύτερα το οδόστρωμα στην πλευρά προς την οποία θέλετε να στρίψετε. Η εξελιγμένη λειτουργία 
φωτισμού ομίχλης μειώνει το θάμπωμα του οδηγού από το φως που αντανακλάται στην ομίχλη. 
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Είναι όμορφο να οδηγείς μια Mercedes-Benz.
Ως οι πρώτοι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως, έχουμε αναπτύξει μία ολοκληρωμένη φιλοσοφία ασφαλείας. Για την αποφυγή ατυχημάτων, για την καλύτερη αντίδραση σε 
 κινδύνους και για τη μείωση των συνεπειών των ατυχημάτων. Για τους επιβάτες της Mercedes, αλλά και για όλους τους άλλους.

ΑΣφΑλΗΣ όΔΗΓΗΣΗ

Η υποβοήθηση εφίστασης προσοχής ATTENTION ASSIST 
μπορεί να ενισχύει την ασφαλή οδήγηση ιδιαίτερα σε μεγάλες 
διαδρομές και κατά τη νυχτερινή οδήγηση. Μπορεί να ανα-
γνωρίζει τυπικά σημάδια κόπωσης και έλλειψης συγκέντρω-
σης, βάσει της οδηγικής συμπεριφοράς του οδηγού, και να 
τον προειδοποιεί οπτικά και ηχητικά ώστε να μην τον πάρει 
ο ύπνος. 

Το εξελιγμένο σύστημα υποβοήθησης σημάτων κυκλοφο-
ρίας – διαθέσιμο μόνο με το προαιρετικό COMAND Online – 
με λειτουργία προειδοποίησης εσφαλμένης κατεύθυνσης μπο-
ρεί να αναγνωρίζει όρια ταχυτήτων, απαγορεύσεις εισόδου  
και προσπέρασης, καθώς και το τέλος απαγορεύσεων, και να 
τα προβάλλει στον οδηγό. Σε περίπτωση αντικανονικής εισό-
δου σε δρόμο αντίθετης κατεύθυνσης, εκπέμπεται οπτική και 
ηχητική προειδοποίηση εφόσον υπάρχει αντίστοιχη πινακίδα.

Το ενεργό σύστημα υποβοήθησης νεκρής γωνίας ορα-
τότητας μπορεί να προειδοποιεί τον οδηγό εάν υπάρχει 
όχημα στη νεκρή γωνία ορατότητας κατά την αλλαγή λωρίδας 
και να συμβάλλει στην αποτροπή σύγκρουσης επεμβαίνο-
ντας μονόπλευρα στα φρένα. Περιλαμβάνεται στο προαιρε-
τικό πακέτο υποβοήθησης οδήγησης Plus.

Σε περιπτΩΣΗ κινΔυνόυ

Το σύστημα προστασίας επιβατών PRE-SAFE® μπορεί να 
αναγνωρίζει έγκαιρα κρίσιμες οδηγικές καταστάσεις και, σε 
περίπτωση επικείμενου κινδύνου ατυχήματος, να εφαρμόζει 
προληπτικά μέτρα προστασίας των επιβατών. Περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, τους αναστρέψιμους εντατήρες ζωνών ασφα-
λείας ή το αυτόματο κλείσιμο των ανοικτών παραθύρων.

Στο βασικό εξοπλισμό της SL περιλαμβάνεται η ενεργή υπο-
βοήθηση πέδησης. Η προαιρετική ενεργή υποβοήθηση 
πέδησης με λειτουργία διασταύρωσης περιλαμβάνεται στο 
πακέτο υποβοήθησης οδήγησης Plus και μπορεί, εάν ανι-
χνευθεί κίνδυνος ατυχήματος, να προειδοποιεί, να υποστηρί-
ζει το φρενάρισμα ανάγκης και, εάν χρειάζεται, να φρενάρει 
αυτόματα. Μπορεί επίσης να αναγνωρίζει με τη βοήθεια αι-
σθητήρων ραντάρ και στερεοσκοπικής κάμερας οχήματα  
που κινούνται αργά, επιβραδύνουν ή είναι σταματημένα, κα-
θώς και εγκάρσια κινούμενα οχήματα σε διασταυρώσεις  
και πεζούς στην περιοχή κινδύνου. Εάν ανιχνευθεί κίνδυνος, 
το σύστημα προειδοποιεί τον οδηγό οπτικά και ηχητικά. Εάν 
αντιδράσει και φρενάρει, το σύστημα ενισχύει εάν χρειαστεί 
την πέδηση μέχρι την πλήρη ακινητοποίηση. Εάν δεν αντι-
δράσει, η ενεργή υποβοήθηση πέδησης μπορεί να επιβραδύ-
νει αυτόνομα το όχημα εκτός περιπτώσεων διασταύρωσης. 

Σε περιπτΩΣΗ ΑτυΧΗΜΑτόΣ

Ένα εκτενές σύστημα προστασίας μπορεί να περιορίζει 
 σημαντικά τον κίνδυνο τραυματισμών για τους επιβάτες και 
τους άλλους χρήστες του δρόμου. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα είναι το ενεργό καπό κινητήρα, το οποίο, σε περί-
πτωση σύγκρουσης με πεζό, ανασηκώνεται γρήγορα και 
 αυτόματα λίγα εκατοστά, συμβάλλοντας στην καλύτερη 
προστασία κάποιου πεζού ή ποδηλάτη. Πολυάριθμοι  
αερόσακοι μπορούν να προστατεύουν τους επιβάτες σε  
περίπτωση ατυχήματος και να μειώνουν το κίνδυνο  
σοβαρών τραυματισμών:

ΜετΑ Από τό ΑτυΧΗΜΑ

Όλα τα αυτοκίνητα Mercedes-Benz είναι βέλτιστα κατασκευ-
ασμένα για την περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση 
ατυχήματος, ο κινητήρας μπορεί να σβήσει αυτόματα, να 
ξεκλειδωθεί το κεντρικό κλείδωμα, να ενεργοποιηθεί το σύ-
στημα αλάρμ και ο φωτισμός έκτακτης ανάγκης εσωτερικού. 
Τέλος, το ενσωματωμένο σύστημα κλήσης έκτακτης ανά-
γκης Mercedes-Benz του βασικού εξοπλισμού (ανάλογα 
με τη χώρα) μπορεί να μεταδώσει δεδομένα θέσης GPS και 
σημαντικές πληροφορίες για το όχημα. Όμως ελπίζουμε  
ότι αυτό δεν θα χρειαστεί ποτέ.
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Γνήσια αίσθηση cabrio. Σε εξευγενισμένη έκδοση.
Ακόμη κι όταν κρύβεται ο ήλιος, η οδήγηση με την SL κάτω από τον ουρανό παραμένει πάντα 
απόλαυση. Άνετη ανοικτή οδήγηση ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες εξασφαλίζει το προ-
αιρετικό σύστημα θέρμανσης αυχένα AIRSCARF (βασικός εξοπλισμός στη Mercedes-AMG 
SL 65). Μέσω ρυθμιζόμενων αεραγωγών στα προσκέφαλα εξάγει θερμό αέρα που περιβάλλει 
σαν αόρατο κασκόλ τον αυχένα και τους ώμους του οδηγού και του συνοδηγού. Η θερμο-
κρασία μπορεί να ρυθμίζεται σε τρεις βαθμίδες. Ο αέρας που εξάγεται ρέει μέσω πτερυγίων 
όπου θερμαίνεται από ένα θερμαντικό στοιχείο. Ένας ανεμιστήρας εξασφαλίζει στη συνέ-
χεια την απαραίτητη ταχύτητα εξαγωγής του αέρα, η οποία προσαρμόζεται αυτόματα στην 
ταχύτητα οδήγησης. Προστασία από ρεύματα αέρα με το πάτημα ενός κουμπιού προσφέ-
ρει το προαιρετικό ηλεκτρικό αλεξήνεμο. Με το πάτημα ενός κουμπιού, μπορεί να το ανοίξει 
ή να το κλείσει ο οδηγός ή συνοδηγός άνετα ακόμη και κατά την οδήγηση. Όταν είναι κλειστό, 
κρύβεται εντελώς στην επένδυση του πίσω χώρου. Πιέζοντας το πλήκτρο αλεξήνεμου κάτω 
από το υποβραχιόνιο στην κεντρική κονσόλα, ένας ηλεκτρικό μοτέρ εκτείνει ένα τραπε-
ζοειδές πλαίσιο, στο οποίο στερεώνεται ένα πολύ λεπτό υφασμάτινο δίχτυ που προστατεύει 
τους επιβάτες από ρεύματα αέρα.

Με το αυτόματο διαχωριστικό υπόλοιπου πορτμπαγκάζ η SL αποδεικνύει ότι ακόμη και 
οι θρύλοι μπορούν να ανανεώνονται συνεχώς. Το διαχωριστικό ανάμεσα στο πορτμπαγκάζ 
και την οροφή Vario μέχρι τώρα μπορούσε να ανεβαίνει και να κατεβαίνει μόνο χειροκίνητα. 
Τώρα η διαδικασία γίνεται αυτόματα. Εάν το διαχωριστικό βρίσκεται στην επάνω θέση για 
αυξημένη χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ, μετακινείται αυτόματα προς τα κάτω κατά το άνοιγ-
μα της κουκούλας. Αντίθετα, το αυτόματο διαχωριστικό υπόλοιπου πορτμπαγκάζ ανεβαίνει  
και πάλι, όταν ανοίξει το καπό του πορτμπαγκάζ. Το σύστημα λειτουργεί με ασφάλεια: εάν 
υπάρχουν εμπόδια ή δεν υπάρχει αρκετός χώρος λόγω αποσκευών, η διαδικασία διακό-
πτεται αυτόματα. Σε αυτή την περίπτωση, εμφανίζεται στο όργανο πολλαπλών ενδείξεων ένα 
μήνυμα για τον οδηγό: «Κλείσιμο διαχωριστικού υπόλοιπου πορτμπαγκάζ». Πρακτικό: Το 
αυτόματο άνοιγμα του διαχωριστικού πορτμπαγκάζ στη θέση υποβοήθησης φόρτισης, σας 
επιτρέπει να φορτώνετε το πορτμπαγκάζ χωρίς να χρειάζεται να ακουμπήσετε κάτω τις 
αποσκευές.



41

OρόφΗ VARIO

Η SL συνδυάζει την ασύγκριτη οδηγική απόλαυση ενός roadster με την πρακτικότητα και την άνεση ενός coupé. Για να ανοίξει ή να κλείσει η πτυσσόμενη οροφή Vario σε 
 λιγότερα από 20 δευτερόλεπτα, αρκεί το πάτημα ενός κουμπιού. Εάν η διαδικασία ανοίγματος ή κλεισίματος ξεκινήσει κατά την εκκίνηση, μπορεί να ολοκληρωθεί κατά την 
οδήγηση με ταχύτητα έως 40 km/h.
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Ο ουρανός πάντα κοντά σας.
Αίσθηση open air ακόμη και με κλειστή οροφή σας προ-
σφέρει προαιρετικά το MAGIC SKY CONTROL με το πάτημα 
ενός κουμπιού. Το ηλεκτροχρωματικό τζάμι της πανοραμι-
κής οροφής Vario αλλάζει χρώμα σε λίγα δευτερόλεπτα και 
γίνεται διαφανές από σκούρο ή αντιστρόφως. Όταν είναι 
σκουρόχρωμο, μειώνεται σημαντικά η θέρμανση του εσωτε-
ρικού χώρου. Το MAGIC SKY CONTROL ενεργοποιείται  
από ένα διακόπτη στην μονάδα χειρισμού οροφής. Ασκώντας 
ηλεκτρική τάση, τα μόρια της γυάλινης δομής αναδιατάσ-
σονται με τέτοιο τρόπο, ώστε το φως να μπορεί να διαπερνά 
το τζάμι. Οι επιβάτες απολαμβάνουν ελεύθερη θέα στον 
ουρανό και μία εξαιρετικά φωτεινή, φιλική ατμόσφαιρα στον 
εσωτερικό χώρο. Όταν είναι απενεργοποιημένο, το τζάμι 
σκουραίνει. Τα σωματίδια κατανέμονται τυχαία και ανακό-
πτουν τη διείσδυση του φωτός.

ΑνεΣΗ ΧΩρόυ

Η προαιρετική πανοραμική οροφή Vario με ρολό (βασικός εξοπλισμός στη 
Mercedes-AMG SL 65) συνδυάζει τη μεγαλειώδη εμφάνιση ενός roadster με 
την εξαιρετική ηχομόνωση ενός coupé. Ελεύθερη θέα προς τα επάνω προσφέρει 
μία μεγάλη γυάλινη επιφάνεια στη μονάδα οροφής. Το ρολό ανοίγει και κλείνει 
χειροκίνητα και προστατεύει από τις ενοχλητικές ακτίνες του ήλιου.
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Στις καλύτερες θέσεις.
Προαιρετικά, ο οδηγός και ο συνοδηγός μπορούν να απο-
λαμβάνουν πολυτελή άνεση – με το πακέτο ενεργών 
 καθισμάτων πολλαπλού περιγράμματος. Χάρη στους αε-
ροθαλάμους που φουσκώνουν, τα προαιρετικά καθίσματα 
πολλαπλού περιγράμματος με λειτουργία μασάζ και δυναμικής 
οδήγησης εξασφαλίζουν βέλτιστη άνεση για τον οδηγό και  
το συνοδηγό. Τα καθίσματα μπορούν να ρυθμίζονται εξατομι-
κευμένα μέσω των διαφόρων αεροθαλάμων – από το βά-
θος της έδρας και τα πλευρικά ρυθμιζόμενα υποθέματα μέχρι 
τη θέση και τη διαμόρφωση της καμπύλης της πλάτης. Η 
ρύθμιση της οσφυϊκής στήριξης στηρίζει επιπλέον τους οσφυ-
ϊκούς σπονδύλους. Τα πλευρικά ρυθμιζόμενα υποθέματα 
της πλάτης προσαρμόζονται αυτόματα και δυναμικά κατά 
την οδήγηση, ώστε να προσφέρουν καλύτερη στήριξη σε 
δρόμους με στροφές και κατά την σπορ οδήγηση. Η λειτουρ-
γία μασάζ με τέσσερις βαθμίδες εξασφαλίζει ξεκούραστα 
ταξίδια.

ΑνεΣΗ κΑθιΣΜΑτΩν

Τις κρύες ημέρες η θέρμανση καθισμάτων οδηγού και συνοδηγού (προαιρε-
τικά στην SL 400) προσφέρει κατʼ επιλογή ευχάριστη θερμότητα πολύ γρήγορα. 
Με το πάτημα ενός πλήκτρου μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά για κάθε κάθισμα 
σε τρεις διαφορετικές βαθμίδες θέρμανσης.

Ο ενεργός αερισμός του προαιρετικού κλιματισμού καθισμάτων ψύχει την 
επιφάνεια των καθισμάτων τις ζεστές ημέρες μέχρι να φτάσουν γρήγορα σε μια 
ευχάριστη θερμοκρασία, δημιουργώντας έτσι μια ισορροπημένη ατμόσφαιρα. 
Τους κρύους μήνες, η ρυθμιζόμενη θέρμανση καθισμάτων φροντίζει για ευχάριστη 
θερμοκρασία των καθισμάτων.
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Αντανακλά καλαισθησία  
και τον ήλιο.
Το εσωτερικό προσαρμόζεται με ακρίβεια για την εργονομία 
του οδηγού και του συνοδηγού. Φυσικά, όταν κάποιος οδηγεί 
μία SL, περιμένει και αντίστοιχα καλαίσθητη ατμόσφαιρα. 
Στην SL 500 την προσφέρουν εργοστασιακά οι επενδύσεις 
από δέρμα σε διάφορα χρώματα και ο διάκοσμος από 
αλουμίνιο ή ευγενή ξύλα. Εκλεκτές εκδόσεις δέρματος με 
κάθετες ή κατακόρυφες αυλακώσεις σε συνδυασμό με 
 επιλεγμένα στοιχεία διάκοσμου ικανοποιούν κατʼ επιλογή και 
τις αυστηρότερες απαιτήσεις. Όπως οι επενδύσεις από 
δέρμα σε Γκρι Κρυστάλλου/Μαύρο με διάκοσμο από ξύλο 
μελιάς σε Μαύρο γυαλιστερό, το δέρμα νάπα Exclusive  
σε Καφέ Σάγματος/Μαύρο ή χρώμα Πορσελάνης/Μαύρο 
με διάκοσμο από Αλουμίνιο με ανθρακονήματα με γραμ-
μές λείανσης ανοιχτόχρωμο ή ξύλο λεύκας σε Καφέ ανοιχτό 
σατινέ ματ. Τραβούν τα βλέμματα αλλά απωθούν τις ακτίνες 
του ήλιου – για περισσότερη άνεση.

κυριΑ ΧΑρΑκτΗριΣτικΑ εΣΩτερικόυ

επενδύσεις από δέρμα σε τέσσερα χρώματα για την SL 500 (βασικός εξολισμός)

Σπορ τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών από δέρμα νάπα, επίπεδο κάτω τμήμα 
με κάλυμμα αερόσακου από δέρμα νάπα (βασικός εξοπλισμός)

Διάκοσμος από αλουμίνιο με ανθρακονήματα με γραμμές λείανσης 
 ανοιχτόχρωμο, προαιρετικά χωρίς επιπλέον χρέωση, με V8 διατίθεται επιπλέον 
διάκοσμος από ξύλο χωρίς χρέωση

επιλογέας DIRECT SELECT και χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων τιμονιού 
DIRECT SELECT για το 9G-TRONIC καθώς και DYNAMIC SELECT με πέντε 
προγράμματα οδήγησης (βασικός εξοπλισμός)

Αυτόματο διαχωριστικό υπόλοιπου πορτμπαγκάζ (βασικός εξοπλισμός)
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Μία συναρπαστική  
σύνθεση.
SL και Bang & Olufsen, μία εκλεκτική συγγένεια. Το προ-
αιρετικό ηχοσύστημα Surround High End Bang & Olufsen 
BeoSound AMG – βασικός εξοπλισμός για τη Mercedes-AMG 
SL 65 – αναπτύχθηκε ειδικά για την SL. Δώδεκα ηχεία υψη-
λής απόδοσης, ενισχυτής ICEpower με DSP και συνολική ισχύ 
1020 Watt προσφέρουν ακουστική ειδικά σχεδιασμένη για 
το χώρο της. Καινοτόμες λύσεις επιτρέπουν την αναπα ραγωγή 
κρυστάλλινου ήχου. Μέσω του ψηφιακού επεξεργαστή ήχου 
DSP μπορούνε να γίνονται πολλές ρυθμίσεις ήχου, ενώ ή τε-
χνολογία «Acoustic Lens» των ηχείων υψηλών συχνοτήτων 
δημιουργεί ένα εικονικό στούντιο ήχου για τους επιβάτες. 
Η καλαίσθητη σχεδίασης των φωτιζόμενων ηχείων υψηλών 
συχνοτήτων και τα πολυτελή καλύμματα ηχείων από αλουμίνιο 
ολοκληρώνουν την εμπειρία.

κυριΑ ΧΑρΑκτΗριΣτικΑ INFOTAINMENT

Τα επιμελώς εναρμονισμένα εξαρτήματα του προαιρετικού ηχοσυστήματος 
surround harman Kardon® Logic 7® με συνολική ισχύ 600 Watt και 11 ηχεία 
υψηλής απόδοσης προσφέρουν χαρακτηριστικά αυθεντικό ήχο surround. Οι 
επιβάτες απολαμβάνουν σε όλες τις θέσεις μία συναρπαστική εμπειρία ήχου 
360° τόσο με ηχογραφήσεις στέρεο όσο και 5.1.

Ηχεία με Frontbass – στην SL και τα τρία ηχοσυστήματα διαθέτουν τεχνολογία 
Frontbass. Το ηχοσύστημα του βασικού εξοπλισμού με οκτώ συνολικά ηχεία 
εξασφαλίζει εξαιρετική ποιότητα ήχου ακόμη και με ανοικτή οροφή. Τα ηχεία 
μπάσων είναι ενσωματωμένα στο σκελετό του αυτοκινήτου και αξιοποιούν τις 
 κοιλότητες των διαμήκων φορέων ως θαλάμους αντήχησης για κορυφαία ανα-
παραγωγή μπάσων.
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Οδηγώντας σε  
ένα δικτυωμένο κόσμο.
Πλοήγηση, τηλέφωνο, ήχος, εικόνα, διαδίκτυο – με το  
προαιρετικό σύστημα χειρισμού και ενδείξεων COMAND 
Online (προαιρετικά για την SL 400), ο οδηγός έχει στη  
διάθεσή του αυτές και άλλες πολλές λειτουργίες. Οι ενδεί-
ξεις προβάλ λονται με υψηλή ανάλυση και έγχρωμα σε μια 
οθόνη μέσων 17,8 cm. Ο χειρισμός είναι εύκολος και διαι-
σθητικός. Η γρήγορη πλοήγηση από σκληρό δίσκο με  
ρεαλιστική τοπογραφική προβολή χαρτών καθοδηγεί ήρεμα 
στον προορισμό. Σε συνδυασμό με κατάλληλο κινητό τηλέ-
φωνο, είναι δυνατή η πλοήγηση σε διαδικτυακές σελίδες με 
το αυτοκίνητο σταματημένο, ενώ κατά την οδήγηση ο οδη-
γός μπορεί να χρησιμοποιεί ελεύθερα τις Mercedes-Benz 
Apps, όπως αναζήτηση ειδικού προορισμού, καιρός ή  
διαδικτυακό ραδιόφωνο.

ΑλλΑ κυριΑ ΧΑρΑκτΗριΣτικΑ

Η χρήση του Live Traffic Information (τμήμα του COMAND Online) επιτρέπει  
τη λήψη επίκαιρων και αξιόπιστων πληροφοριών για την κυκλοφορία για βελτιω-
μένη καθοδήγηση στον προορισμό και ακριβέστερο υπολογισμό του χρόνου 
άφιξης. Τα δεδομένα μεταφέρονται με τη βοήθεια μίας μονάδας επικοινωνιών 
μέσω κινητής διαδικτυακής σύνδεσης.

 τηλεφωνία ανέσεων – μέσω μίας διεπαφής γενικής χρήσης στο υποβραχιόνιο 
μπορούν, προαιρετικά, να συνδέονται κινητά τηλέφωνα με το σύστημα ανοικτής 
ακρόασης με HD Voice του αυτοκινήτου. Το κινητό τηλέφωνο τοποθετείται 
απλώς σε μία κατάλληλη θήκη στο υποβραχιόνιο (αξεσουάρ) ανάλογα με τον 
τύπο του.

Προαιρετικά, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός δημιουργεί μία ιδιαίτερη διάθεση 
φωτίζοντας την κεντρική κονσόλα, τα υποβραχιόνια και το χώρο ποδιών με 
χρώματα Κόκκινο Ηλιακό, Μπλε Πολικό και Λευκό Πολικό.
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Με τον εργοστασιακό εξοπλισμό μίας SL μπορείτε να φτάσετε 
στον έβδομο ουρανό – χάρη στο AMG Styling. Με την  
προαιρετική AMG Line, η SL αναδεικνύει μία ακόμη πιο 
σπορτίφ πλευρά της:

ΧΑρΑκτΗριΣτικΑ AMG STYLING εξΩτερικόυ (ΒΑΣικόΣ εξόπλιΣΜόΣ)

Μπροστινή ποδιά AMG σχεδίασης A Wing

Μάσκα ψυγείου diamond σε χρώμιο με γρίλια σε Ασημί Ιριδίου ματ και ένθεμα 
σε γυαλιστερό χρώμιο

Πίσω ποδιά AMG με εμφάνιση διαχύτη στο χρώμα του αυτοκινήτου και πλευρικές 
εισαγωγές αέρα 

Επένδυση πλευρικών μαρσπιέ AMG 

κυριΑ ΧΑρΑκτΗριΣτικΑ AMG LINE εξΩτερικόυ 

Ζάντες αλουμινίου AMG 48,3 cm (19 ιντσών) σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Γκρι 
 Τιτανίου και γυαλιστερές

Δίσκοι φρένων μπροστά και πίσω διάτρητοι, δαγκάνες φρένων μπροστά και 
πλακέτες πίσω σε Γκρι με επιγραφή «Mercedes-Benz» 

Σπορ ανάρτηση με σφιχτότερη ρύθμιση των ελατηρίων και της απόσβεσης  
και χαμηλωμένη κατά 10 mm

Σπορτίφ ήχος κινητήρα, ρυθμιζόμενος μέσω των προγραμμάτων οδήγησης  
για τον κινητήρα V6

Η AMG Line. Η αθλητική εμφάνιση.

m ΓνΗΣιΑ AMG

Γνωρίστε ολόκληρη τη μαγεία της AMG από τη σελίδα 56. 
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Η SL με το εσωτερικό της AMG Line υποδηλώνει υψηλές 
επιδόσεις. Χάρη στα σπορ καθίσματα σε διάφορες εκδόσεις 
δέρματος με ειδική σχεδίαση κάθετων αυλακώσεων και το 
εύχρηστο σπορ τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών 3 ακτίνων με 
επίπεδο κάτω τμήμα από δέρμα νάπα. 

κυριΑ ΧΑρΑκτΗριΣτικΑ AMG LINE εΣΩτερικόυ

3άκτινο σπορ τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών από δέρμα νάπα με γκρι 
 διακοσμητικές ραφές

Καθίσματα με κάθετες αυλακώσεις και με επένδυση από διάτρητο δέρμα, δέρμα 
νάπα ή δέρμα νάπα Exclusive, σε Μαύρο καθώς και με διακοσμητικό φυτίλι  
σε Λευκό Πλατίνας pearl designo στα υποβραχιόνια των θυρών, στην κεντρική 
κονσόλα, στα πλευρικά ρυθμιζόμενα υποθέματα των καθισμάτων και τα  
προσκέφαλα

Διάκοσμος από αλουμίνιο με ευθείες γραμμές λείανσης ανοικτόχρωμο ή σκούρο

Όργανο πολλαπλών ενδείξεων σχεδίασης «Chequered Flag»

Επένδυση οροφής σε Μαύρο

Επένδυση οροφής από DINAMICA σε Μαύρο (μόνο σε συνδυασμό με δέρμα 
νάπα Exclusive, όχι σε συνδυασμό με επενδύσεις σε χρώμα Μπεζ Πιπερόριζας/

Καφέ Εσπρέσσο)

Ταπέτα AMG με επιγραφή «AMG», απο βελούδο
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Με βάση το AMG Styling, η SL αποκτά προαιρετικά 
 εντυπωσιακά σχεδιαστικά στοιχεία σε γυαλιστερό μαύρο  
για ακόμη πιο ασυμβίβαστη και εκφραστική εμφάνιση.

Το πακέτο AMG Night. Κομψότητα σε μαύρο.
κυριΑ ΧΑρΑκτΗριΣτικΑ εξΩτερικόυ

Ζάντες αλουμινίου AMG 48,3 cm (19 ιντσών) σχεδίασης 7 διπλών ακτίνων,  
σε Μαύρο γυαλιστερό και στιλβωμένες 

Ζάντες αλουμινίου AMG 48,3 cm (19 ιντσών) σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων, 
σε Μαύρο γυαλιστερό και στιλβωμένες (προαιρετικά)

Front splitter σε Μαύρο γυαλιστερό 

Περιβλήματα εξωτερικών καθρεφτών σε Μαύρο γυαλιστερό

Ένθεμα διαχύτη στην πίσω ποδιά σε Μαύρο γυαλιστερό 
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Η απαίτησή σας για αποκλειστικότητα μπορεί να ικανοποιηθεί 
πλήρως με το πρόγραμμα designo. Η εκλεκτή επιλογή 
επενδύσεων, όπως δέρμα Exclusive designo, ή ο αριστοτε-
χνικά κατασκευασμένος διάκοσμος από Λάκα Πιάνου  
σε Μαύρο ολοκληρώνουν την σπορτίφ ατμόσφαιρα της SL.

Μαγεία designo.
κυριΑ ΧΑρΑκτΗριΣτικΑ designo

Βαφές designo σε τρία χρώματα

Επιλογή ανάμεσα σε οκτώ χρώματα εσωτερικού designo, π.χ. δέρμα Exclusive 
designo σε Λευκό Πλατίνας/Μαύρος με εσωτερική οροφή από δέρμα σε Μαύρο

Εσωτερική οροφή designo σε συνολικά έξι διαφορετικές εκδόσεις χρωμάτων 
και υλικών

Διάκοσμος από Λάκα Πιάνου designo σε Λευκό Σαμπάνιας, Λάκα Πιάνου Μαύρη 
ή Μπαμπού φυσικό designo 

Ζώνες ασφαλείας designo σε Κόκκινο ή Ασημί 
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Προαιρετικός εξοπλισμός.
Εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες, μοναδική ατμόσφαιρα ή 
εξευγενισμένες τεχνικές λύσεις – οι δυνατότητες είναι 
 σχεδόν απεριόριστες. Δείτε μερικές εδώ στον κατάλογο, 
στον τιμοκατάλογο ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση  
www.mercedes-benz.gr. Διαμορφώστε τη δική σας SL 
όπως ακριβώς θέλετε.

κυριΑ ΧΑρΑκτΗριΣτικΑ ΣυνόπτικΑ

Το θερμαινόμενο προσαρμοζόμενο σύστημα καθαρισμού παρμπρίζ MAGIC 
VISION CONTROL προσφέρει στον οδηγό την καλύτερη δυνατή ορατότητα ακόμη 
και κατά τη λειτουργία των υαλοκαθαριστήρων. Το υγρό καθαρισμού ψεκάζεται 
ακριβώς μπροστά από τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων και σκουπίζεται αμέσως. 
Η θέρμανση αποτρέπει αποτελεσματικά τον κίνδυνο σχηματισμού πάγου.

τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σε έκδοση ξύλου-δέρματος

Με το πακέτο άνεσης KEYLESS-GO, με τηλεχειριζόμενο κλείσιμο καπό πορ-
τμπαγκάζ, ξεκλειδώνετε, εκκινείτε και κλειδώνετε άνετα το αυτοκίνητο – αρκεί  
να έχετε μαζί σας το ηλεκτρονικό κλειδί. Η λειτουργία HANDS-FREE ACCESS 
σας επιτρέπει να ανοίγετε και να κλείνετε το καπό του πορτμπαγκάζ πλήρως 
αυτόματα, χωρίς να πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα χέρια σας.

Η στάθμευση και οι ελιγμοί με όπισθεν γίνονται με μεγαλύτερη ευκολία και 
ασφάλεια χάρη στην κάμερα οπισθοπορείας. Ενεργοποιείται αυτόματα μόλις 
επιλεγεί η όπισθεν και προβάλλει στην οθόνη μέσων την περιοχή πίσω από  
το αυτοκίνητο με δυναμικές βοηθητικές γραμμές.



53

Γνήσια αξεσουάρ.
Πώς μπορεί να γίνει καλύτερο ένα ίνδαλμα; Με την πλούσια 
ποικιλία Γνήσιων Ανταλλακτικών. Κάθε αξεσουάρ αναπτύ-
χθηκε σύμφωνα με τις υψηλές προδιαγραφές ποιότητας της 
Mercedes-Benz ειδικά για την SL. Ανακαλύψτε ολόκληρη τη 
γκάμα στη διεύθυνση www.mercedes-benz-accessories.com

κυριΑ ΧΑρΑκτΗριΣτικΑ ΣυνόπτικΑ

Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων με ελαστικά 255/35 R 19,  
πίσω προαιρετικά με ελαστικά 285/30 R 19, σε Μαύρο και γυαλιστερή 

Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων με ελαστικά 255/40 R 18, πίσω 
προαιρετικά με ελαστικά 285/35 R 18, σε Ασημί σατινέ ματ και στιλβωμένη 

Επίπεδη σκάφη χώρου αποσκευών από ανθεκτικό πολυπροπυλένιο με 
 αντιολισθητική επίστρωση, κατάλληλη για τρόφιμα 
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R82 11R 78540R

R70 

ΒΑΣικόΣ κΑι πρόΑιρετικόΣ εξόπλιΣΜόΣ

40R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων, σε 
Ασημί Βαναδίου, με ελαστικά 255/40 R 18 (βασικός 
εξοπλισμός για SL 400)

R70 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε 
Ασημί Βαναδίου, με ελαστικά 255/40 R 18 εμπρός 
και 285/35 R 18 πίσω (βασικός εξοπλισμός για 
SL 500, προαιρετικά για SL 400)

R82 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 ακτίνων,  
σε Μαύρο γυαλιστερό και στιλβωμένη, με ελαστικά 
255/35 R 19 εμπρός και 285/30 R 19 πίσω 
 (προαιρετικά για SL 400 και SL 500)

Η SL δημιουργεί θρύλους στο πέρα-
σμά της. Για μία εμφάνιση που να της 
αξίζει, δημιουργήσαμε μία μεγάλη 
ποικιλία από ζάντες. Από κομψές με 
στυλ μέχρι άκρως σπορτίφ – για να 
αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις σε 
κάθε διαδρομή της.

Ζάντες.
R97 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 10 ακτίνων,  

σε Μαύρο γυαλιστερό και στιλβωμένη, με ελαστικά 
255/35 R 19 εμπρός και 285/30 R 19 πίσω 
 (προαιρετικά για SL 400 και SL 500)

11R Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων, 
σε Ασημί Βαναδίου γυαλιστερό και στιλβωμένη,  
με ελαστικά 255/35 R 19 εμπρός και 285/30 R 19 
πίσω (αξεσουάρ από το εργοστάσιο για SL 400  
και SL 500)

752 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 ακτίνων, σε  
Γκρι Τιτανίου και γυαλιστερή, με ελαστικά 255/35 R 19 
εμπρός και 285/30 R 19 πίσω (προαιρετικά για 
SL 400 και SL 500, περιλαμβάνεται στην AMG Line)

785 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 7 διπλών  
ακτίνων, σε Γκρι Τιτανίου και γυαλιστερή, με ελαστικά 
255/35 R 19 εμπρός και 285/30 R 19 πίσω  
(προαιρετικά για SL 400 και SL 500)

662 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 7 διπλών ακτίνων, 
σε Μαύρο γυαλιστερό και στιλβωμένη, με ελαστικά 
255/35 R 19 εμπρός και 285/30 R 19 πίσω (προαι-
ρετικά για SL 400 και SL 500, περιλαμβάνεται στο 
πακέτο Night AMG για SL 400 και SL 500)

788 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών ακτί-
νων, σε Γκρι Τιτανίου και γυαλιστερή, με εwλαστικά  
255/35 R 19 εμπρός και 285/30 R 19 πίσω (προ-
αιρετικά για SL 400 και SL 500)
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657 799 788

606 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών 
 ακτίνων, σε Μαύρο γυαλιστερό και στιλβωμένη, με 
 ελαστικά 255/35 R 19 εμπρός και 285/30 R 19 
πίσω (προαιρετικά για SL 400 και SL 500 προαιρετικά 
με το πακέτο Night AMG για SL 400 και SL 500)

799 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 10 ακτίνων, σε Γκρι 
Τιτανίου και γυαλιστερή, με ελαστικά 255/35 R 19 
εμπρός και 285/30 R 19 πίσω (βασικός εξοπλισμός 
για Mercedes-AMG SL 63)

659 Σφυρήλατη ζάντα AMG σχεδίασης 10 ακτίνων, σε 
κεραμικό και στιλβωμένη, με ελαστικά 255/35 R 19 
εμπρός και 285/30 R 20 πίσω (βασικός εξοπλισμός 
για Mercedes-AMG SL 65)

657 Σφυρήλατη ζάντα AMG σχεδίασης σταυρωτών ακτί-
νων, σε Γκρι Τιτανίου και στιλβωμένη επιφάνεια, με 
ελαστικά 255/35 R 19 εμπρός και 285/30 R 20 
πίσω (προαιρετικά χωρίς χρέωση για Mercedes-AMG 
SL 65, προαιρετικά για Mercedes-AMG SL 63)

658 Σφυρήλατη ζάντα AMG σχεδίασης σταυρωτών 
 ακτίνων, σε Μαύρο ματ και γυαλιστερή στεφάνη, με 
 ελαστικά 255/35 R 19 εμπρός και 285/30 R 20 
πίσω (προαιρετικά χωρίς χρέωση για Mercedes-AMG 
SL 65, προαιρετικά για Mercedes-AMG SL 63)

m περιΣΣότερεΣ ΖΑντεΣ

θα βρείτε στο πρόγραμμα αξεσουάρ μας. 
 Πληροφορίες για γνήσια αξεσουάρ   
Mercedes-Benz θα βρείτε στη διεύθυνση  
www.mercedes-benz-accessories.com  
ή στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Διανομέων 
Mercedes-Benz.
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High Performer. 
Η Mercedes-AMG SL 63 και  
η Mercedes-AMG SL 65.
Η Mercedes-AMG δεν είναι απλώς ένα κατασκευαστής οχημάτων υψηλών 
επιδόσεων και σπορ αυτοκινήτων. Η Mercedes-AMG αποτελεί μία υπόσχεση. 
Την υπόσχεση για αμείωτη προσπάθεια και συνεχή εξέλιξη. Έτσι μπορούμε 
να παρέχουμε ξεχωριστά αυτοκίνητα για ξεχωριστούς ανθρώπους. 

Με τις Mercedes-AMG SL 63 και SL 65 υπογραμμίζουμε την απαίτησή  
μας να προσφέρουμε το καλύτερο – κάθε στιγμή, σε κάθε μέτρο. Θα 
ενθου σιαστείτε από την ανώτερη απόδοση ισχύος, την ασυνήθιστη δυναμική 
οδήγηση αλλά και την ομορφιά και την κομψότητα ενός καθαρόαιμου  
σπορ αυτοκινήτου, που ακόμη και σταματημένο δεν αφήνει καμία αμφιβολία 
για τις φιλοδοξίες του: υψηλές οδηγικές επιδόσεις. 

Καλώς ήρθατε στον κόσμο της AMG.
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ΔυνΑΜικΗ
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Δύναμη και έλεγχος.
Στους ανοικτούς δρόμους, η Mercedes-AMG SL 63 δείχνει ποιο είναι το δυνατό της σημείο: οι καταιγιστικές 
εμπειρίες. Ο κατά 256 κιλά ελαφρύτερος σκελετός της από αλουμίνιο συνδυάζεται με ισχύ 430 kW (585 hp) – 
ιδανικές προϋποθέσεις για κορυφαίες επιδόσεις με εντυπωσιακή αποδοτικότητα. Σε 4,1 δευτερόλεπτα επιτα-
χύνει ο 5λιτρος κινητήρας AMG V8 biturbo από 0 στα 100 km/h. Βέλτιστη μετάδοση της ισχύος εξασφαλίζει 
το σπορ κιβώτιο 7 σχέσεων AMG SPEEDSHIFT MCT με λειτουργία διπλού συμπλέκτη σε συνδυασμό με την 
σπορ ανάρτηση AMG με Active Body Control. Εγγυώνται γρήγορες αλλαγές ταχυτήτων και προσφέρουν, μέσω 
των διαφόρων προγραμμάτων οδήγησης, μία εντυπωσιακή επιλογή από σπορ οδήγηση μέχρι απόλυτη άνεση. 
Τέλεια εναρμομισμένο: το μπλοκέ διαφορικό πίσω άξονα για ακόμη περισσότερη πρόσφυση, ειδικά κατά την 
επιτάχυνση σε στροφές. Η Mercedes-AMG SL 63 – τόσο ακριβής και συνεπής όσο κι εσείς.
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Μοναδική. Καθόλου δήθεν.
Μακρύ καπό, προς τα πίσω μετατοπισμένη καμπίνα επιβατών, μεγαλύτερο μεταξόνιο – η σιλουέτα της 
Mercedes-AMG SL 63 αντιπροσωπεύει με συνέπεια τη σχεδιαστική γραμμή της AMG. Χαρακτηριστικά στοιχεία: 
οι σπορτίφ επενδύσεις των πλευρικών μαρσπιέ, οι σφυρήλατες ζάντες AMG σε Μαύρο ματ και στιλβωμένες  
με σταυρωτές ακτίνες και το σύστημα σύνθετων φρένων υψηλής απόδοσης AMG με διάτρητους και εσωτερικά 
αεριζόμενους δίσκους φρένων. Εντυπωσιακή λεπτομέρεια: η επιγραφή «V8-BITURBO» σε Ασημί χρωμίου  
στο κέντρο των εξαγωγών αέρα. Η Mercedes-AMG SL 63 αποτελεί μία δήλωση – γνωρίστε την.
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τελειότΗτΑ
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Στα μέτρα σας.
Το εσωτερικό της είναι τόσο δυναμικό και κομψό όσο και το εξωτερικό της. Τα άψογα 
σχεδιασμένα σπορ καθίσματα AMG επενδυμένα με δέρμα νάπα αγκαλιάζουν το σώμα 
και προσφέρουν τέλεια πλευρική στήριξη. Το όργανο πολλαπλών ενδείξεων AMG στο 
κόκπιτ προβάλλει όλες τις σημαντικές πληροφορίες με μία ματιά. Το AMG DRIVE UNIT 
με χειριστήριο AMG DYNAMIC SELECT επιτρέπει την επιλογή μεταξύ πέντε προγραμ-
μάτων οδήγησης και λειτουργία RACE START. Κι όταν ακουμπήσετε τα χέρια σας στο 
τιμόνι AMG Performance με χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων αλουμινίου δεν θα 
 έχετε πλέον καμία αμφιβολία: η Mercedes-AMG SL 63 είναι σαν να φτιάχτηκε για εσάς. 
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Χαρακτηριστικός τύπος.

Η Mercedes-AMG SL 63 είναι πραγματικό φαινόμενο. Το πρόσωπό της εκφράζει δύναμη και αποφασιστικότητα. Η εντύπωση 
αυτή ενισχύεται από τα εντυπωσιακά power domes στο καπό του κινητήρα, τα προτεταμένα περιβλήματα των προβολέων 
και το σχήμα της μάσκας ψυγείου με τη διπλή γρίλια σε Ασημί Χρωμίου. Δεν περνά απαρατήρητο το δυναμικό στυλ της 
μπροστινής ποδιάς με A Wing σε Μαύρο γυαλιστερό και οι μεγάλες εισαγωγές αέρα. Η χαρακτηριστική, κάθετη λεπτή 
αεροτομή AMG, η πίσω ποδιά με μεγάλο διαχύτη και πλαϊνές εξαγωγές αέρα ολοκληρώνουν τέλεια την εικόνα του πίσω 
τμήματος. Αρκεί ένα πάτημα του πεντάλ γκαζιού και το σπορ σύστημα εξάτμισης AMG με χρωμιωμένα πλαίσια απολήξεων 
αναπαράγει τον καθαρό ήχο του 8κύλινδρου κινητήρα AMG. Τόσο ιδιαίτερη, όσο κι εσείς.
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Ηγετική δύναμη.
Η Mercedes-AMG SL 65 εντυπωσιάζει με την συναρπαστική της εμφάνιση και την αξεπέραστη ισχύ 
της. Χαρακτηριστικά: οι λεπτομέρειες από γυαλιστερό χρώμιο στη μάσκα ψυγείου, το front 
splitter, τα flics στις εισαγωγές αέρα, τα πτερύγια και οι επενδύσεις πλευρικών μαρσπιέ, καθώς 
και η διακοσμητική λωρίδα στην πίσω ποδιά. Κάτω από το μακρύ καπό δουλεύει ασίγαστα  
ένας 6λιτρος κινητήρας V12 biturbo, ο οποίος σε συνδυασμό με το AMG SPEEDSHIFT PLUS 
7G-TRONIC προσφέρει κορυφαία απόδοση ισχύος με την άνεση ενός αυτόματου μετατροπέα  
και την ταχύτητα ενός σπορ κιβωτίου ταχυτήτων. Το αποτέλεσμα: μοναδικά δυναμική οδήγηση, 
συναρπαστικές επιταχύνσεις και πολιτισμένη λειτουργία με το χαρακτηριστικό, κρυστάλλινο  
ήχο AMG του κινητήρα V12.
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V12
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Δύναμη και κομψότητα.
Η Mercedes-AMG SL 65 επιδεικνύει τα τυπικά χαρακτηριστικά ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου: 
 αεροδυναμικά διαμορφωμένες επιφάνειες, πλευρικά μαρπιέ με ενθέματα από γυαλιστερό χρώμιο, 
μεγάλες εισαγωγές αέρα στα μπροστινά φτερά με επιγραφή «V12 BITURBO» και επιβλητικό  
πίσω τμήμα με μεγάλο διαχύτη, σπορ σύστημα εξάτμισης AMG και χρωμιωμένα πλαίσια απολήξεων 
σχεδίασης AMG V12. Ένα αυτοκίνητο φτιαγμένο για ανθρώπους που ξέρουν τι θέλουν.
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Μορφή και περιεχόμενο.
Κάθε λεπτομέρεια της Mercedes-AMG SL 65 αποπνέει υψηλή αισθητική και σπορτίφ περιεχόμενο. Τα 
σπορ καθίσματα από δέρμα νάπα με καπιτονέ σχεδίαση AMG και ανάγλυφο έμβλημα AMG, AIRSCARF  
και κλιματισμό καθισμάτων προσφέρουν τέλεια πλευρική στήριξη. Το τιμόνι AMG Performance με επίπεδο 
κάτω τμήμα και ασημί χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων αλουμινίου και το όργανο πολλαπλών ενδείξε-
ων AMG με βασικό μενού AMG συμπ. RACETIMER και κλίμακα που φτάνει τα 360 km/h, υπόσχονται 
κορυφαίες αγωνιστικές επιδόσεις. Χάδι στα αυτιά: το ηχοσύστημα surround High-End BeoSound AMG 
της Bang & Olufsen. Μαγνητίζουν: οι γυαλιστερές σφυρήλατες ζάντες AMG σχεδίασης 10 ακτίνων. Τι 
άλλο να θέλετε; Τα έχετε όλα.
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Κινητήρες.
Η Mercedes-AMG SL 63 διαθέτει έναν κινητήρα V8 biturbo της AMG κυβισμού 5,5 λίτρων κατασκευασμένο σύμφωνα με τη φιλοσοφία της  
«One Man – One Engine», ο οποίος συνδυάζει εξαρτήματα υψηλής τεχνολογίας, όπως άμεσος ψεκασμός βενζίνης με πιεζοηλεκτρικά μπεκ και  
πλήρως  μεταβλητή πίεση ψεκασμού από 100–200 bar. Η μέγιστη ροπή στρέψης που αποδίδει σε ένα εύρος στροφών 2250–3750 σ.α.λ.  
φτάνει τα 900 Nm. Η μέγιστη ισχύ του ανέρχεται σε 430 kW (585 hp). Η επιτάχυνση από 0 στα 100 km/h είναι θέμα μόλις 4,1 δευτερολέπτων  
για τη Mercedes-AMG SL 63. Η Mercedes-AMG SL 65 παίρνει κίνηση από έναν 6λιτρο κινητήρα AMG V12 biturbo και προσφέρει κορυφαίες  
επιδόσεις με ισχύ 463 kW (630 hp) και ροπή στρέψης 1000 Nm στο εύρος στροφών 2300–4300 σ.α.λ.
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Σύστημα φρένων.
Άριστες τιμές επιβράδυνσης επιτυγχάνει το προαιρετικό σύστημα κεραμικών σύνθετων φρένων υψηλής απόδοσης AMG με διάτρητους και εσωτερικά 
 αεριζόμενους δίσκους φρένων και επιγραφή «AMG Carbon Ceramic» στις μπρονζέ χρώματος δαγκάνες φρένων. Διαθέτει υψηλό βαθμό σκληρότητας και 
μειωμένο βάρος κατά περ. 40 τοις εκατό. Η ισχύς πέδησης παραμένει αμετάβλητη ακόμη σε συνθήκες υψηλής καταπόνησης, όπως για παράδειγμα σε 
αγωνιστική πίστα.
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Δεν κατασκευάζουμε απλώς αυτοκίνητα. 
Πραγματοποιούμε όνειρα.

Το πάθος γίνεται μεγαλύτερο όταν το μοιράζεσαι: η AMG Private Lounge είναι η κοινότητά μας στον κόσμο της AMG. 
Εδώ συναντιούνται πελάτες της AMG σε υψηλού επιπέδου εκδηλώσεις και ανταλλάσσουν απόψεις στην ηλεκτρονική 
 πλατφόρμα σχετικά με τις νέες εξελίξεις στο Affalterbach. Μπορείτε να επωφελείστε από ειδικές προσφορές και να 
έχετε άμεση επικοινωνία με τα κεντρικά γραφεία της AMG: www.mercedes-amg.com/privatelounge/welcome

Η AMG Driving Academy αντιπροσωπεύει ένα ασύγκριτο ομαδικό πνεύμα: βιώστε υψηλές επιδόσεις μαζί με άλλους 
οπαδούς της μάρκας και βελτιώστε τις οδηγικές σας ικανότητες σε αγωνιστικές πίστες και εκδηλώσεις lifestyle σε 
 συναρπαστικά μέρη του κόσμου. Γίνεται μέλος της «World’s Fastest Family» – της ταχύτερης οικογένειας του κόσμου: 
www.mercedes-amg.com/driving-academy

Θέλετε περισσότερα; Με το πρόγραμμα AMG Customer Sports η AMG προσφέρει μία πλατφόρμα για επαγγελματικό 
μηχανοκίνητο αθλητισμό – και με τη Mercedes-AMG GT3 ένα μοναδικά σχεδιασμένο αγωνιστικό αυτοκίνητο. Ένας 
 κόσμος ολοκληρωμένων υπηρεσιών σας επιτρέπει να ενταχθείτε στο υψηλότερο επίπεδο μηχανοκίνητου αθλητισμού: 
www.mercedes-amg.com/customersports

Στο AMG Performance Studio κατασκευάζουμε αυτοκίνητα απολύτως προσαρμοσμένα στις επιθυμίες σας. Δεν υπάρχει 
κανένα όριο στη δημιουργικότητα των ειδικών μας – από ειδικά τεχνολογικά εξαρτήματα και ασυνήθιστα χρώματα βαφής 
μέχρι αποκλειστικό εσωτερικό εξοπλισμό για τη δημιουργία μοναδικών αυτοκινήτων – με ακρίβεια χειροποίητου επιπέδου.

Επιβιβαστείτε στον κόσμο της AMG. Γνωρίστε τι σημαίνει Driving Performance.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά.

Ό,τι καλύτερο για τον κινητήρα:
Γνήσια λάδια κινητήρα Mercedes-Benz.

1  Στοιχεία για την ονομαστική ισχύ και την ονομαστική ροπή στρέψης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 595/2009 στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση. 2 Ηλεκτρονικός έλεγχος. 3 AMG Driverʼs Package (προαιρετικά). 4 Οι τιμές 
 κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2υπολογίστηκαν σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία μέτρησης (άρθρο 2 παρ. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV του γερμανικού κανονισμού για τη σήμανση ενεργειακής κατανάλωσης επιβατικών 
οχημάτων στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση). Τα στοιχεία δεν αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο όχημα και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς, αλλά εξυπηρετούν τη σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών τύπων οχημάτων. 

SL 400 SL 500

Αριθμός κυλίνδρων/διάταξη 6/V 8/V

Κυβισμός σε cm3 2996 4663

Ονομαστική ισχύς1 σε kW (hp) σε σ.α.λ. 270 (367)/5500–6000 335 (455)/5250

Ονομαστική ροπή στρέψης1 σε Nm σε σ.α.λ. 500/2000–4200 700/1800–3500

Κιβώτια ταχυτήτων 9G-TRONIC 9G-TRONIC

Επιτάχυνση 0–100 km/h σε δευτ. 4,9 4,3

Τελική ταχύτητα σε km/h 2502 2502

Μέγεθος ελαστικών εμπρός, πίσω 255/40 R 18, 255/40 R 18 255/40 R 18, 285/35 R 18

Καύσιμο Super plus αμόλυβδη Super αμόλυβδη

Κατανάλωση καυσίμου4 l/100 km
αστικός κύκλος
υπεραστικός κύκλος
μικτός κύκλος

10,5
6,0
7,7

12,4
7,0
9,0

Εκπομπές CO2 4 σε g/km μικτές 175 205

Κατηγορία εκπομπών5/αποδοτικότητας6 Euro 6/D Euro 6/E

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (προαιρ.)/ρεζέρβα περ. σε l 65 (75)/8,0 65 (75)/8,0

Όγκος χώρου αποσκευών σε l
με κλειστή οροφή
με ανοικτή οροφή

485
345

485
345

Κύκλος στροφής σε m 11,04 11,04

Κενό βάρος7 σε kg 1735 1795

Επιτρεπόμενο μεικτό βάρος σε kg 2115 2175

Μήκος8/[πλάτος συμπ. καθρεπτώνl8 σε mm 4631/2099 4631/2099

Μεταξόνιο8 σε mm 2585 2585

Μετατρόχιο εμπρός8/πίσω8 σε mm 1597/1600 1597/1600
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5  Τα στοιχεία ισχύουν μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 6 Υπολογισμός με βάση τις μετρημένες εκπομπές CO2 λαμβάνοντας υπόψη το βάρος του οχήματος. 7 Στοιχεία για το κενό βάρος σύμφωνα με την Οδηγία 92/21/EΚ στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση (όχημα σε κατάσταση εκκίνησης, πλήρωση δοχείου 
καυσίμου κατά 90 %, με οδηγό 68 κιλών και αποσκευές 7 κιλών) για οχήματα με βασικό εξοπλισμό. Ο προαιρετικός εξοπλισμός και τα αξεσουάρ αυξάνουν κατά κανόνα αυτή την τιμή, μειώνοντας αντίστοιχα το ωφέλιμο φορτίο. 8 Οι αναφερόμενες διαστάσεις είναι μέσες τιμές. Ισχύουν για οχήματα με βασικό 
εξοπλισμό και χωρίς φορτίο. Για περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.mercedes-benz.gr

Mercedes-AMG SL 63 Mercedes-AMG SL 65

Αριθμός κυλίνδρων/διάταξη 8/V 12/V

Κυβισμός σε cm3 5461 5980

Ονομαστική ισχύς1 σε kW (hp) σε σ.α.λ. 430 (585)/5500 463 (630)/4800–5400

Ονομαστική ροπή στρέψης1 σε Nm σε σ.α.λ. 900/2250–3750 1000/2300–4300

Κιβώτια ταχυτήτων Σπορ κιβώτιο 7 σχέσεων AMG SPEEDSHIFT MCT AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC

Επιτάχυνση 0–100 km/h σε δευτ. 4,1 4,0

Τελική ταχύτητα σε km/h 2502, 3002, 3 2502, 3002, 3

Μέγεθος ελαστικών εμπρός, πίσω 255/35 R 19, 285/30 R 19 255/35 R 19, 285/30 R 20

Καύσιμο Super plus αμόλυβδη Super plus αμόλυβδη

Κατανάλωση καυσίμου4 l/100 km
αστικός κύκλος
υπεραστικός κύκλος
μικτός κύκλος

14,2–14,0
7,7–7,5
10,1–9,8

17,4
8,8
11,9

Εκπομπές CO2 4 σε g/km μικτές 234–229 279

Κατηγορία εκπομπών5/αποδοτικότητας6 Euro 6/F Euro 6/G

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε l/ρεζέρβα περ. 75/14,0 75/14,0

Όγκος χώρου αποσκευών σε l
με κλειστή οροφή
με ανοικτή οροφή

504
364

504
364

Κύκλος στροφής σε m 11,04 11,04

Κενό βάρος7 σε kg 1845 1950

Επιτρεπόμενο μεικτό βάρος σε kg 2180 2210

Μήκος8/[πλάτος συμπ. καθρεπτώνl8 σε mm 4640/2099 4640/2099

Μεταξόνιο8 σε mm 2584 2584

Μετατρόχιο μπροστά8/πίσω8 σε mm 1621/1604 1621/1605
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Διαστάσεις.

Όλα τα στοιχεία δίδονται σε χιλιοστά. Οι απεικονιζόμενες διαστάσεις είναι μέσες τιμές. Ισχύουν για οχήματα με βασικό εξοπλισμό και χωρίς φορτίο. 
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701 201

205

218

211

207

4631

10542585 992

958

581
507

234

1409

1472

Επενδύσεις και διάκοσμος.

επενδύσεις

201
205
207
211
218
501
505
507
511
514
515
701
801
805
807
811
814
815
X10
X17
X18
X24
X26
X30
X34

X35
X46

Μαύρο1, 2

Μπεζ Πιπερόριζας/Καφέ Εσπρέσο1, 2

Κόκκινο Βεγγάλης/Μαύρο1,2

Μαύρο1, 3

Γκρι Κρυστάλλου/Μαύρο1,2

Μαύρο1, 6

Μπεζ Πιπερόριζας/Καφέ Εσπρέσο1, 6

Κόκκινο Βεγγάλης/Μαύρο1, 6

Μαύρο5, 6

Καφέ Σάγματος/Μαύρο1 
Χρώμα Πορσελάνης/Μαύρο1, 6

Μαύρο
Μαύρο1, 4

Μπεζ Πιπερόριζας/Καφέ Εσπρέσο1, 4

Κόκκινο Βεγγάλης/Μαύρο1, 4

Μαύρο4, 5

Καφέ Σάγματος/Μαύρο1

Χρώμα Πορσελάνης/Μαύρο1, 4

Χρώμα Άμμου designo/Μαύρο1, 7

Κλασσικό Κόκκινο designo/Μαύρο1, 7

Μπεζ Τοσκάνης pearl designo/Μαύρο1, 7

Καφέ Σιένας designo/Μαύρο1, 7

Γκρι Τιτανίου pearl designo/Μαύρο1, 7

Λευκό Πλατίνας designo/Μαύρο1, 7

Μπεζ Πιπερόριζας designo/ 

Γκρι Τιτανίου pearl1, 7

Καφέ ανοιχτό designo/Μαύρο1, 7

Βαθύ Λευκό designo/Μαύρο1, 7

Διάκοσμος

739
729
731
736
H42

H73
H76

W26
W69
W70

Αλουμίνιο λειασμένο ανοικτόχρωμο
Ξύλο λεύκας ανοικτό καφέ σατινέ1

Ξύλο καρυδιάς καφέ γυαλιστερό2

Ξύλο μελιάς μαύρο, γυαλιστερό1

Αλουμίνιο με λείανση ανθρακονημάτων 
 ανοιχτόχρωμο1

AMG Carbon1, 4, 6

Αλουμίνιο με ευθείες γραμμές λείανσης 
 σκούρο1, 5

Μπαμπού φυσικό designo1

Λάκα Πιάνου Μαύρη designo1

Λάκα Πιάνου Λευκή Σαμπανί designo1

1  Προαιρετικός εξοπλισμός. 2 Βασικός εξοπλισμός για SL 500, προαιρετικός εξοπλισμός για SL 400. 3 Περιλαμβάνεται στην AMG Line για 
SL 400 και SL 500. 4 Βασικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG SL 63. 5 Προαιρετικός εξοπλισμός για SL 400 και SL 500 σε συνδυασμό 
με AMG Line. 6 Βασικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG SL 65. 7 Με βάση δέρμα νάπα ή δέρμα νάπα Exclusive.

ΔέρμαΔέρμα/ύφασμα
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739

W26

W69

W70

H76

H73

H42

736

731

729
X10

X17

X18

X24

X46

X34

X35

X30

X26

801
501

805
505

815
515

811
511

807
507

814
514

Δέρμα designo/Δέρμα Exclusive designo Δέρμα νάπα/Δέρμα νάπα Exclusive

Διάκοσμος designo

Διάκοσμος
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040

149

590

183

197

526

896

992 996

297

799

775

1  Προαιρετικός εξοπλισμός. 

Ακρυλικές βαφές Μεταλλικές βαφές1 Βαφές designo1

Ακρυλικές βαφές

040
149
590

Μαύρο
Λευκό Πολικό
Κόκκινο Οπάλ

Μεταλλικές βαφές1

183
197
526
775
896
992

Μαύρο Μαγνητίτη
Μαύρο Οψιδιανού
Καφέ Δολομίτη
Ασημί Ιριδίου
Μπλε γυαλιστερό
Γκρι Σελενίτη

Βαφές designo1

297
799
996

Γκρι Σελενίτη magno designo
Λευκό Διαμαντιού bright designo
Κόκκινο Υάκινθου μεταλλικό designo

Χρώματα  
εξωτερικής βαφής.
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Σχετικά με το περιεχόμενο του καταλόγου: το παρόν έντυπο δόθηκε για εκτύπωση στις 08.08.2016. Μετά την ημερο-
μηνία αυτή είναι δυνατό να επέλθουν διαφοροποιήσεις στο προϊόν. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές 
κατά τη διάρκεια του χρόνου παράδοσης στην κατασκευή ή στο όχημα, για χρωματικές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις στον 
εξοπλισμό, εφόσον οι αλλαγές ή οι διαφοροποιήσεις αυτές παραμένουν εντός λογικών ορίων σε ό,τι αφορά τον αγοραστή, 
λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα του πωλητή. Εφόσον ο πωλητής ή ο κατασκευαστής χρειαστεί να χρησιμοποιήσει 
για το χαρακτηρισμό της παραγγελίας ή του αντικείμενου αγοράς κωδικούς ή αριθμούς, δεν προκύπτουν κανενός είδους

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart MS/MAC 6701 · 0819 · 12-01/1216

 δικαιώματα από το γεγονός αυτό και μόνο. Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ και εξαρτήματα που δεν ανήκουν στο 
βασικό εξοπλισμό. Οι αποκλίσεις στο χρώμα οφείλονται στην εκτύπωση. Το παρόν έντυπο θα χρησιμοποιηθεί διεθνώς. 
Εντούτοις οι προδιαγραφές και οι συνέπειες σε σχέση με τη νομοθεσία, το ισχύον δίκαιο και τη φορολογία μέχρι και την 
ημέρα εκτύπωσης του εντύπου ισχύουν μόνο για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Για συγκεκριμένες 
πληροφορίες απευθυνθείτε στους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς της Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz.gr

Η Mercedes-Benz είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ιδρύματος «Laureus Sport for Good Foundation».
Από την ίδρυσή του το 2000, η Mercedes-Benz υποστηρίζει και προάγει τους σκοπούς και τις αξίες αυτού του παγκόσμιου 
κοινωφελούς προγράμματος: με στόχο να βελτιώνεται η ζωή μειονεκτούντων και άρρωστων παιδιών και νέων μέσω 
κοινωνικών έργων αθλητισμού. Το ίδρυμα «Laureus» αποτελεί βασικό τμήμα της εταιρικής ευθύνης της Mercedes-Benz. Κάθε 
νέα Mercedes αποτελεί συνεπώς πρεσβευτή αυτής της αξίας. Με την αγορά μίας Mercedes υποστηρίζετε το ίδρυμα 
«Laureus Sport for Good Foundation».




