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Το ονειρο Σε ολεΣ ΤιΣ ΜορφεΣ.

Γνωρίστε τη μαγεία της SLC 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®.

Ζωντανεύει το όνειρο. 
Η SLC.

Ο ρυθμός της πόλης μοιάζει ξαφνικά να επιταχύνεται. Εκφραστική σχεδίαση.  
Μέγιστες επιδόσεις. Συναρπαστικός ήχος κινητήρα. Ο αέρας πάλλεται.  
Όλα έτοιμα για ακόμη εντονότερη οδηγική εμπειρία. Με ανοικτή ή κλειστή  
οροφή, σε ευθεία πορεία ή σε συνεχείς στροφές. Το όνειρο απέκτησε ζωή. 



Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ και εξαρτήματα που δεν ανήκουν στο βασικό εξοπλισμό.

Για κάθε ηχητικό τόνο: 

2 | Mercedes-AMG SLC 43
Κόκκινο οπάλ
Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης 10 ακτίνων, σε Γκρι  
Τιτανίου και γυαλιστερές, επενδύσεις δέρμα νάπα Exclusive/
μικροΐνες DINAMICA σε Μαύρο με κόκκινη διακοσμητική 
ραφή, διάκοσμος από αλουμίνιο με ανθρακονήματα με γραμ-
μές λείανσης σκούρο 

10 | Mercedes-Benz SLC 300
λευκό Αδαμάντινο bright designo
Ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 5 τριπλών ακτίνων, σε Γκρι 
Τρεμολίτη και γυαλιστερές, επενδύσεις από δέρμα νάπα 
Exclusive σε Καφέ Σάγματος, διάκοσμος από ξύλο μελιάς 
σε Μαύρο γυαλιστερό

16 | Mercedes-Benz SLC 300
Ασημί ιριδίου μεταλλικό
Γραμμή σχεδίασης AMG Line, ζάντες αλουμινίου AMG 
σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων σε Γκρι Τινανίου και γυαλιστε-
ρές, επενδύσεις από δέρμα νάπα Exclusive σε Κόκκινο 
Βεγγάλης/Μαύρο, διάκοσμος από αλουμίνιο με ανθρακο-
νήματα με γραμμές λείανσης ανοικτόχρωμο

56 | Mercedes-AMG SLC 43
Μαύρο οψιδιανού μεταλλικό
Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων, σε 
Μαύρο γυαλιστερό και στιλβωμένες, επενδύσεις από δέρμα 
νάπα Exclusive/μικροΐνες DIMANICA σε Μαύρο με κόκκινη 
διακοσμητική ραφή, διάκοσμος από ανθρακονήματα AMG

Για κάθε οδόστρωμα:

24 | Mercedes me
28 | Service και υπηρεσίες
32 | Κινητήρες 
34 | Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 9G-TRONIC
35 | Προγράμματα οδήγησης DYNAMIC SELECT
36 |  Ανάρτηση με σύστημα προσαρμοζόμενης  

απόσβεσης ADS
37 | Σπορ σύστημα εξάτμισης
38 | Συστήματα υποβοήθησης
39 | Ολοκληρωμένη φιλοσοφία ασφάλειας 
40 | COMAND Online
42 | Άνεση Open Air
44 | Πανοραμική οροφή Vario με MAGIC SKY CONTROL
46 | Εξοπλισμός, πακέτα και αξεσουάρ
54 | Ζάντες
56 | Mercedes-AMG
66 |  Τεχνικά χαρακτηριστικά, διαστάσεις, επενδύσεις,  

διάκοσμος και βαφές
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Δυναμικό ξεκίνημα.
Η σχεδίαση της SLC αφυπνίζει όλες τις αισθήσεις. Μακρύ καπό, κοντοί πρόβολοι – η σιλουέτα 
παραμένει μυώδης, με ανοικτή ή κλειστή οροφή, και συναρπαστικά δυναμική. Η χαρά της ζωής 
σε όλο της το μεγαλείο, αρχίζοντας από ένα εντυπωσιακό μπροστινό τμήμα με μάσκα diamond 
και πτερύγιο χρωμίου και τελειώνοντας θεαματικά με το επιβλητικό πίσω τμήμα. 
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Όσα υπόσχεται η σχεδίασή της, τα προσφέρει η SLC στην οδήγηση: κατʼ εξοχήν υψηλές επιδό-
σεις. Άκρως σπορτίφ, μειωμένης κατανάλωσης ή άνετη οδήγηση; Όλα γίνονται. Μπορείτε  
να επιλέγετε ανάμεσα σε πέντε προγράμματα οδήγησης μέσω του διακόπτη DYNAMIC SELECT. 
Για κάθε διάθεση, για κάθε διαδρομή. 

Δυναμικός τόνος. 
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Κάθε θόρυβος προκαλεί ένα συναίσθημα. Κάθε άκουσμα είναι μια εμπειρία. Ο καθαρός ήχος του σπορ συστήματος εξάτμισης 
και μόνο αρκεί για να ανοίξετε την οροφή της SLC. Κάθε πρόγραμμα οδήγησης έχει το δικό του ίχνος ήχου: από δυνατό οξύ 
βρυχηθμό μέχρι βαθιά μπάσα χροιά. 

Οι παλμοί ανεβαίνουν.
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Όποιος κάθεται στην SLC, αισθάνεται ότι βρίσκεται στην κορυφή. Η ευελιξία και η άνεση δημιουργούν ένα 
ακαταμάχητο δίδυμο και προκαλούν για οδήγηση με ανοικτή οροφή. Η δυναμική σχεδίαση του εσωτερικού 
επιτέλους είναι σε κοινή θέα. Τα νέας σχεδίασης σπορ καθίσματα ή το σπορ τιμόνι με διάτρητη περιοχή λαβή. 
Και όλα αυτά, υπό το ιδιαίτερο πρίσμα του προαιρετικού ατμοσφαιρικού φωτισμού, που προσαρμόζεται 
απόλυτα στη διάθεσή σας. 

Άνεση στον υπερθετικό βαθμό.
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Χάρμα οφθαλμών.
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Μία εμπειρία καθαρόαιμης οδήγησης roadster με την άνεση και πρακτικότητα μίας Mercedes-Benz – που μόνο 
η SLC προσφέρει σε αυτή την κατηγορία. Μόλις βρει ο ήλιος, η πλήρως ηλεκτρική βυθιζόμενη οροφή κατεβαίνει 
αμέσως με το πάτημα ενός κουμπιού – σε λιγότερα από 20 δευτερόλεπτα. Ταυτόχρονα, κλείνει προαιρετικά και 
το διαχωριστικό του πορτμπαγκάζ αυτόματα: για περισσότερη άνεση και συνεχή απόλαυση cabrio.



12

Το θεαματικό τελείωμα: το πίσω τμήμα της SLC. Μυώδες όσο ποτέ. Ακόμη πιο επιβλη-
τικό με το μαύρο διαχύτη, πλαισιωμένο από δύο ενσωματωμένα πλαίσια απολήξεων 
σε χρωμίου. Αναδεικνύεται από τα νέας σχεδίασης και μικρότερα πίσω φώτα. Μία 
εμφάνιση με έντονη απήχηση.
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Ανοικτή για καταιγιστικές εμπειρίες.
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Ευφυΐα υψηλής 
συχνότητας.

Ο ήλιος κρύβεται πίσω από τις προσόψεις των κτιρίων, η πόλη λάμπει μέσα στο φως των 
προαιρετικών εξολοκλήρου LED προβολέων. Η διαδρομή ξεκινάει. Προορισμός: μία παρόρ-
μηση. Χάρη στα συστήματα πολυμέσων νέας γενιάς, τρισδιάστατη πλοήγηση, τηλεφωνία 
και διαδίκτυο είναι διαθέσιμα με μία κίνηση. Το παράθυρό σας στον ψηφιακό κόσμο: η οθόνη 
μέσων 17,8 cm (7 ιντσών) του προαιρετικού COMAND Online. Όταν δεν αξίζει να βλέπετε 
τη θέα.
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Σπορτίφ ταμπεραμέντο  
που σείει το δρόμο.
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Η ωραιότερη σύνδεση του ουρανού με το δρόμο: η πανοραμική οροφή Vario. Προ-
σφέρει απρόσκοπτη θέα – για αίσθηση open air ακόμη και με κλειστή οροφή.  
Προαιρετικά διατίθεται και με MAGIC SKY CONTROL: με το πάτημα ενός κουμπιού 
το σκούρο τζάμι γίνεται διαφανές. Και ο εσωτερικός χώρος μοιάζει μεγαλύτερος.
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Ο ομορφότερος τρόπος να τελειώνει η μέρα. 
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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 προγραμματισμένη  
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 περιΣΣοΤερΑ 

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 περιΣΣοΤερΑ 

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 περιΣΣοΤερΑ 

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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SLC 300

Ο 4κύλινδρος βενζινοκινητήρας αποδίδει ισχύ 
180 kW (245 hp) και μέγιστη ροπή στρέψης 
370 Nm.

Στροφές (σ.α.λ.)

Ροπή στρέψης σε Nm

Ισχύς σε kW

400

350

300

250

200

250 

200

150

100

50

σ.α.λ. 2000 4000 6000

kW Nm

180 kW

370 Nm
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Ο ήχος της δύναμης. 
Οι κινητήρες.

προΓρΑΜΜΑ ΚινΗΤΗρΩν

Βενζινοκινητήρες: 

SLC 180 με ισχύ 115 kW (156 hp) και ροπή στρέψης 250 Nm

SLC 200 με ισχύ 135 kW (184 hp) και ροπή στρέψης 300 Nm

SLC 300 με ισχύ 180 kW (245 hp) και ροπή στρέψης 370 Nm

Mercedes-AMG SLC 43 με ισχύ 270 kW (367 hp) και ροπή  
στρέψης 520 Nm

πετρελαιοκινητήρες:

SLC 250 d με ισχύ 150 kW (204 hp) και ροπή στρέψης 500 Nm

Δυνατοί. Γρήγοροι. Αξεπέραστοι. Ταυτόχρονα όμως πολύ 
φειδωλοί. Οι κινητήρες προσφέρουν στην SLC την εσωτερική 
δύναμη που συμπληρώνει ιδανικά την συναρπαστική της 
εμφάνιση. Οι 4κύλινδροι βενζινοκινητήρες με κυβισμό 1,6 
ή 2,0 l, άμεσο ψεκασμό βενζίνης, μεταβλητό χρονισμό  
βαλβίδων και υπερπλήρωση με στροβιλοσυμπιεστή διακρί-
νονται για τη γρήγορη απόκριση και το δυναμισμό τους –  
και βέβαια πληρούν τις απαιτήσεις της κατηγορίας εκπομπών 
Euro 6. Το σύστημα ψεκασμού υψηλής πίεσης τρίτης γε-
νιάς της Mercedes-Benz με πιεζοηλεκτρικά μπεκ ακριβείας 
και η εξελιγμένη διαδικασία καύσης, επιτρέπουν τη σχεδόν 
τέλεια καύση και, συνεπώς, την επίτευξη μέγιστης απόδο-
σης, αξιοποιώντας ιδιαίτερα αποτελεσματικά το καύσιμο.  
Ο μεταβλητός χρονισμός βαλβίδων εξασφαλίζει βέλτιστη πλή-
ρωση των κυλίνδρων και, άρα, όφελος στην κατανάλωση,  
η οποία βελτιώνεται ακόμη περισσότερο χάρη στο μειωμένο 
βάρος, τις χαμηλές εσωτερικές τριβές, με ταυτόχρονα χαμη-
λές εκπομπές. Για αξεπέραστη οδηγική απόλαυση roadster 
χωρίς τύψεις.
 
Ασυνήθιστος για roadster – σπάνιος για πετρελαιοκινητή-
ρας: ο 4κύλινδρος πετρελαιοκινητήρας με ισχύ 150 kW 
(204 hp) και μέγιστη ροπή στρέψης 500 Nm εντυπωσιάζει 
ήδη από το φάσμα χαμηλών στροφών. Παρά τις οδηγικές 
επιδόσεις σπορ αυτοκινήτου, η χαμηλή κατανάλωση και οι 

ελάχιστες εκπομπές CO2 καθιστούν την SLC 250 d ένα από 
τα οικονομικότερα roadster της κατηγορίας της. Είναι εφικτό 
χάρη σε ένα ολόκληρο σύνολο έξυπνων τεχνολογιών. Χάρη 
στην τέταρτη τεχνολογίας Common Rail, ο κινητήρας δια-
θέτει αυξημένη πίεση ψεκασμού στα 2050 bar, βελτιω-
μένους θαλάμους καύσης και ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες 
ψεκασμού ακριβείας. Η υψηλή πίεση ανάφλεξης και η 
υπερπλήρωση με στροβιλοσυμπιεστή δύο σταδίων εξασφαλί-
ζουν ισορροπημένη εξέλιξη της ροπής στρέψης. Ο μοντέρ-
νος σχεδιασμός επεξεργασίας καυσαερίων BlueTEC μειώνει 
τις εκπομπές οξειδίων αζώτου κατά έως 90 τοις εκατό.

Στην κορυφή των διαθέσιμων κινητήρων της SLC δεσπόζει  
ο νέος 3λιτρος κινητήρας V6 biturbo της Mercedes-AMG 
SLC 43. Ένα κινητήρας τόσο υψηλών επιδόσεων που του 
αφιερώσαμε το δικό του κεφάλαιο: μάθετε περισσότερα από 
τη σελίδα 56. 
 
Για τις σπάνιες στιγμές που η SLC μένει ακίνητη: οι πετρε-
λαιοκινητήρες και οι βενζινοκινητήρες διαθέτουν τη λει-
τουργία ECO Start-Stop στο βασικό εξοπλισμό. Για ακόμη 
περισσότερη αποδοτικότητα, η ένδειξη ECO υποστηρίζει 
την οδήγηση με μειωμένη κατανάλωση.

m ΜΑθεΤε περιΣΣοΤερΑ 

Από τις ελάχιστες τιμές CO2 μέχρι τη μέγιστη ισχύ: όλα  
τα τεχνικά χαρακτηριστικά βρίσκονται στις σελίδες 66/67.
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Η SLC προσφέρει απολαυστικές εκκινήσεις και εκπληκτική 
ευελιξία. Και για τη γρήγορη οδήγηση, προϋπόθεση είναι οι 
γρήγορες αλλαγές ταχυτήτων, μηχανικά ή αυτόματα. Γιʼ αυτό 
η ισχύς των επιμέρους κινητήρων μεταδίδεται στο δρόμο 
από κιβώτια ταχυτήτων τα οποία είναι άριστα προσαρμοσμένα 
στον χαρακτήρα του κάθε μοντέλου. 

Το μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων διακρίνεται για την υψηλή 
άνεση αλλαγής ταχυτήτων και για τις κοντές και άμεσες  
διαδρομές του. Η κλιμάκωση των σχέσεων και η σχέση μετά-
δοσης πίσω άξονα είναι άριστα εναρμονισμένες με τον  
κινητήρα. Μία ένδειξη σύστασης αλλαγής ταχύτητας στο 
όργανο πολλαπλών ενδείξεων συμβάλλει στον ιδιαίτερα 
αποδοτικό τρόπο οδήγησης. 

Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 9G-TRONIC αποτελεί 
ορόσημο στην τεχνολογία κιβωτίων ταχυτήτων: με εννέα  
ταχύτητες εμπροσθοπορείας, το αυτόματο κιβώτιο προσφέ-
ρει αποδοτικότητα, άνεση και δυναμική άλλου επιπέδου. 
Εντυπωσιάζει με τις ήπιες και γρήγορες αλλαγές ταχυτήτων. 
Ταυτόχρονα το 9G-TRONIC συντελεί στη μείωση της κατα-
νάλωσης καυσίμου. Για δυναμικές, γρήγορες επιταχύνσεις, 
το 9G-TRONIC μπορεί να υπερπηδά μεμονωμένες σχέσεις 
κατά το κατέβασμα ταχύτητας.

Κινητήρια δύναμη. 9G-TRONIC 
και μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων.

Μπορείτε να βρείτε τους διαθέσιμους συνδυασμούς κιβωτίων ταχυτήτων-κινητήρων στις  
σελίδες 66/67.
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DYNAMIC SELECT. Ένα roadster, πέντε δυνατοί χαρακτήρες.
Η οδηγική απόλαυση και ο σπορ χαρακτήρας είναι στη φύση κάθε roadster. Με το DYNAMIC 
SELECT, η SLC τηρεί αυτή τη δέσμευση με εξαιρετική συνέπεια, χωρίς να θυσιάζει την  
άνεση και την αποδοτικότητα. Σε συνδυασμό με το νέο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 9G-TRONIC 
έχετε στη διάθεσή σας πέντε προγράμματα οδήγησης – για κάθε διάθεση και διαδρομή: 
«Eco», «Comfort», «Sport», «Sport+» και «Individual». Για έμφαση στην κατανάλωση, άνετη 
ή εξαιρετικά σπορ οδήγηση – και πάντα με την κατάλληλη ηχητική επένδυση: από το γνήσιο 
ήχο λειτουργίας ενός σπορ αυτοκινήτου μέχρι διακριτικό ήχο για μεγάλες διαδρομές. Με 
το «Individual» έχετε στη διάθεσή σας ένα πρόγραμμα οδήγησης που σε μεγάλο βαθμό 

μπορείτε να διαμορφώνετε οι ίδιοι. Επιλέγετε το πρόγραμμα οδήγησης που επιθυμείτε από το 
διακόπτη DYNAMIC SELECT στην κεντρική κονσόλα. Ανάλογα με την επιλεγμένη ρύθμιση 
και το μοντέλο, μεταβάλλονται τα χαρακτηριστικά του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του 
ήχου λειτουργίας και του συστήματος διεύθυνσης. Έτσι, το πρόγραμμα οδήγησης «Sport» 
προσφέρει μοναδική ευελιξία χάρη στην προσαρμοσμένη υποβοήθηση διεύθυνσης και τον 
τροποποιημένο χρονισμό αλλαγής ταχυτήτων. Ακόμα πιο συναρπαστικό παρουσιάζεται το 
πρόγραμμα οδήγησης «Sport+»: το σύστημα μετάδοσης κίνησης και το προαιρετικό σύστημα 
προσαρμοζόμενης απόσβεσης ADS έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη δυναμική.
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Η σπορ ρυθμισμένη ανάρτηση συνδυάζει με εκπληκτικό τρόπο την ευελιξία και την οδηγική άνεση, ήδη 
από το βασικό εξοπλισμό. Για πιο σπορτίφ οδηγική εμπειρία, υπάρχει η επιλογή του πακέτου δυναμι-
κής οδήγησης με σύστημα προσαρμοζόμενης απόσβεσης ADS. Η κατά 10 mm χαμηλωμένη ανάρ-
τηση, το άμεσο σύστημα διεύθυνσης και το σύστημα δυναμικής υποβοήθησης σε στροφές ESP®  
αυξάνουν την ευκινησία, την οδηγική άνεση και την ευσταθεία. Το σύστημα διαθέτει τρεις βασικές ρυθ-
μίσεις «Comfort», «Sport» και «Sport+», οι οποίες επιλέγονται μέσω του DYNAMIC SELECT. Η δύναμη 
απόσβεσης προσαρμόζεται αυτόματα και συνεχώς σε κάθε τροχό ανάλογα με τις οδηγικές συνθήκες.

Ένα αριστούργημα οδήγησης. ΣυΣΤΗΜΑΤΑ ΑνΑρΤΗΣΗΣ ΚΑι ΔιευθυνΣΗΣ

Η προαιρετική, χαμηλωμένη κατά 10 mm σπορ ανάρτηση επιτρέπει τη δυναμική οδήγηση χάρη 
στη σφιχτότερη ρύθμιση της ανάρτησης και της απόσβεσης.

Το σύστημα δυναμικής υποβοήθησης σε στροφές ESP® προσφέρει περισσότερη ευστάθεια 
και οδηγική ασφάλεια ειδικά κατά την επιτάχυνση σε στροφές. Όταν οι αισθητήρες του ESP® 
καταγράψουν τάση υποστροφής, το σύστημα μπορεί να την περιορίζει με στοχευμένη επέμβαση 
στα φρένα.

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. Μειώνει τις αναγκαίες κινήσεις του τιμονιού κατά τη στάθμευση και φροντίζει 
για την καλύτερη απόκριση του αυτοκινήτου σε δρόμους με στροφές καθώς και περισσότερη 
ευστάθεια στην ευθεία πορεία.
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Η SLC με σπορ ρυθμισμένο σύστημα εξάτμισης αναβαθμίζει την εμπειρία roadster χάρη στο συναρπαστικό ήχο κινητήρα 
μέσα και έξω. Αυτό οφείλεται στη νέα δομή του συστήματος σιγαστήρων: μέσω του ενσωματωμένου κλαπέτου καυσαερίων τα 
χαρακτηριστικά ήχου προσαρμόζονται στο πρόγραμμα οδήγησης που επιλέγετε με το DYNAMIC SELECT. Έτσι, κάθε οδηγική 
εμπειρία συνοδεύεται από την ιδανική ηχητική επένδυση: έντονη και κρυστάλλινη κατά την επιτάχυνση στο πρόγραμμα οδήγησης 
«Sport+» ή διακριτική και χαλαρή στην άνετη οδήγηση. Το σπορ σύστημα εξάτμισης αποτελεί βασικό εξοπλισμό στην SLC 300 
και περιλαμβάνεται στην προαιρετική AMG Line και το σπορ πακέτο στην SLC 200. 

Ο ήχος του δρόμου. Το σπορ σύστημα εξάτμισης. 
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Αυξημένη ορατότητα. Μειωμένοι κίνδυνοι.
Η SLC δεν είναι μόνο ωραία στην όψη – προσφέρει και 
εξαιρετική ορατότητα. Η μεσαία σκάλα φώτων του προαιρε-
τικού συστήματος LED Intelligent Light προσαρμόζεται 
αυτόματα στις συνθήκες καιρού, φωτισμού και οδοστρώμα-
τος – για καλύτερη ορατότητα σε επαρχιακούς δρόμους  
και αυτοκινητοδρόμους, κατά την αλλαγή κατεύθυνσης και 
σε στροφές. Τα καθαρά περιγράμματα και οι υψηλής ποιό-
τητας λεπτομέρειες με τρισδιάστατη σχεδίαση δημουργούν τη 
χαρακτηριστική όψη του αυτοκινήτου. Η κατανομή φωτός 

ανάλογα με την κατάσταση και το χρώμα του φωτός, που μοιά-
ζει με το φως της ημέρας, φροντίζουν για βέλτιστη ορατό-
τητα. Ευγένεια: μόλις ξεκλειδώνετε την SLC σας υποδέχεται 
με ασυνήθιστο φωτεινό θέαμα. Επίσης φιλικό είναι και το 
προαιρετικό προσαρμοζόμενο σύστημα υποβοήθησης 
φώτων μεγάλης σκάλας Plus: επιτρέπει την οδήγηση με 
διαρκώς αναμμένη τη μεγάλη σκάλα των φώτων, χωρίς να 
ενοχλεί τους υπόλοιπους οδηγούς. 

Η πολύ μικρή απόσταση είναι η κύρια αιτία σοβαρών ατυχη-
μάτων. Η ενεργή υποβοήθηση πέδησης προειδοποιεί τον 
οδηγό οπτικά όταν είναι πολύ μικρή η απόσταση από προ-
πορευόμενο όχημα. Εάν ανιχνευθεί κίνδυνος σύγκρουσης,  
εκπέμπεται ηχητική προειδοποίηση, ενώ το σύστημα μπορεί 
να υποστηρίζει το φρενάρισμα του οδηγού και να επιβραδύ-
νει αυτόνομα το όχημα εάν δεν αντιδράσει ο οδηγός.

Η ενερΓΗ υποΒοΗθΗΣΗ πεΔΗΣΗΣ

Η προειδοποίηση απόστασης της ενεργή υποβοήθηση πέδησης βασίζεται σε έναν αισθητήρα ενσω-
ματωμένο στο μπροστινό τμήμα, του οποίου σύστημα αισθητήρα ραντάρ επιτηρεί διαρκώς, με  
ταχύτητα οδήγησης από 7 έως 250 km/h, την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα. Τα στάσιμα 
εμπόδια ανιχνεύονται με ταχύτητα οδήγησης από 7 έως περ. 70 km/h.
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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 οΔΗΓΗΣΗ

Η υποβοήθηση εφίστασης προσοχής ATTENTION ASSIST 
μπορεί να ενισχύει την ασφαλή οδήγηση ιδιαίτερα σε μεγά-
λες διαδρομές και κατά τη νυχτερινή οδήγηση, αφού μπορεί 
να αναγνωρίζει χαρακτηριστικές ενδείξεις κούρασης βάσει 
της οδηγικής συμπεριφοράς του οδηγού και να τον προειδο-
ποιεί έγκαιρα. 

Το ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου ADAPTIVE BRAKE 
βελτιώνει την απόδοση πέδησης μέσω έξυπνων επεμβά-
σεων στα φρένα: Στη βροχή οι δίσκοι φρένων διατηρούνται 
στεγνοί. Τα τακάκια φρένων εφαρμόζουν αυτόματα μόλις  
ο οδηγός απομακρύνει το πόδι του απότομα από το πεντάλ 
γκαζιού. Τέλος, στις ανηφόρες αποτρέπεται η κύλιση του 
αυτοκινήτου προς τα πίσω.

Ο προαιρετικός πιλότος απόστασης DISTRONIC βοηθά 
αυτόματα τον οδηγό να τηρεί ασφαλή απόσταση από προπο-
ρευόμενα οχήματα, και τον ανακουφίζει κυρίως σε μεγάλες 
διαδρομές και σε μποτιλιαρίσματα. 

Σε περιπΤΩΣΗ ΚινΔυνου

Το προαιρετικό σύστημα υποβοήθησης νεκρής γωνίας 
ορατότητας με αισθητήρες ραντάρ αποτρέπει έναν από 
τους μεγαλύτερους κινδύνους στην κυκλοφορία. Εάν ανιχνευ-
θεί κάποιο όχημα στη νεκρή γωνία ορατότητας, ανάβει  
ένα κόκκινο τρίγωνο στον εξωτερικό καθρέπτη. Εάν χρεια-
στεί, εκπέμπεται και ηχητική προειδοποίηση. Το σύστημα 
είναι ενεργό σε ταχύτητες από 30 έως 250 km/h. Το προ-
αιρετικό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας 
είναι σε θέση να αναγνωρίζει τυχόν ακούσια εκτροπή από τη 
λωρίδα κυκλοφορίας, σε ταχύτητες από 60 έως 200 km/h, 
και να προειδοποιεί απτικά τον οδηγό με δονήσεις στο τιμόνι. 
Τα συστήματα υποβοήθησης νεκρής γωνίας ορατότητας  
και διατήρησης λωρίδας περιλαμβάνονται στο προαιρετικό 
πακέτο υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας.
 
Το προαιρετικά διαθέσιμο προνοητικό 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 ασφαλείας ή το αυτό-
ματο κλείσιμο των ανοικτών παραθύρων.

Σε περιπΤΩΣΗ ΑΤυχΗΜΑΤοΣ

Ένα εκτενές σύστημα προστασίας μπορεί να περιορίζει  
σημαντικά τον κίνδυνο τραυματισμών. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα είναι το ενεργό καπό κινητήρα, το οποίο, σε περί-
πτωση σύγκρουσης, ανασηκώνεται γρήγορα και αυτόματα 
έξι εκατοστά, συμβάλλοντας στην καλύτερη προστασία  
κάποιου πεζού ή ποδηλάτη. Οι επιβάτες του αυτοκινήτου 
μπορούν να προστατεύονται, σε περίπτωση ατυχήματος, 
από έως και έξι αερόσακους.

ΜεΤΑ Απο Το 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 
ενεργοποιηθεί το σύστημα αλάρμ και ο φωτισμός έκτακτης 
ανάγκης εσωτερικού, και να ξεκλειδωθεί το κε ντρικό κλεί-
δωμα. Τέλος, το ενσωματωμένο σύστημα κλήσης ανάγκης 
Mercedes-Benz του βασικού εξο πλισμού μπορεί να μετα-
δώσει δεδομένα θέσης GPS και σημαντικές πληροφορίες για 
το όχημα. Όμως ελπίζουμε ότι αυτό δεν θα χρειαστεί ποτέ. 
Επιπλέον η Mercedes-Benz διαθέ τει οδηγίες διάσωσης, οι 
οποίες είναι διαθέσιμες παγκοσμίως σε πολλές γλώσσες 
στη διεύθυνση www.mercedes-benz.de/rettungsleitfaden
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Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση.
Επικοινωνήστε με ολόκληρο τον κόσμο – εύκολα από τη θέση του οδηγού. Πλοήγηση, 
τηλέφωνο, ήχος, εικόνα, διαδίκτυο – με το προαιρετικό σύστημα χειρισμού και ενδεί-
ξεων COMAND Online, έχετε στη διάθεσή σας αυτές και άλλες πολλές λειτουργίες. 
Οι ενδείξεις προβάλλονται με υψηλή ανάλυση και έγχρωμες σε μια οθόνη μέσων 
17,8 cm (7 ιντσών). Ο χειρισμός είναι εύκολος και διαισθητικός. Κι αν θελήσετε να 
αναθέσετε την καθοδήγηση: Η γρήγορη πλοήγηση από σκληρό δίσκο με ρεαλιστική 
προβολή χαρτών σας καθοδηγεί ξεκούραστα στον προορισμό. 

πολυΜεΣΑ ΚΑι INFOTAINMENT

Για ψυχαγωγία σύμφωνα με τις επιθυμίες σας στο COMAND Online φροντίζουν ένα DVD player, ραδιόφωνο και θύρες 
σύνδεσης εξωτερικών συσκευών. Άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά: σύστημα φωνητικών εντολών LINGUATRONIC, διεπαφή 
Bluetooth® με λειτουργία ανοικτής ακρόασης, λειτουργία ανάγνωσης sms και μετάδοση μουσικής μέσω audio streaming.

Εύχρηστη πλοήγηση, ακριβή δεδομένα χαρτών και άριστη καθοδήγηση – το προαιρετικό Garmin® MAP PILOT προ-
σφέρει όλα τα πλεονεκτήματα ενός συστήματος πλοήγησης Garmin® στο Audio 20 CDLive – καθώς και Live Traffic 
Information. Τρισδιάστατες προβολές καθώς και φωτορεαλιστικά βοηθήματα διασταυρώσεων και διατήρησης λωρίδας 
διευκολύνουν τον προσανατολισμό. 

Με το Smartphone Integration μπορεί να ενσωματώνεται στο αυτοκίνητο τόσο iPhone® μέσω Apple CarPlayTM όσο και 
Android smartphone μέσω Android Auto και να τα χειρίζεστε με φωνητικό έλεγχο – για ορισμένες λειτουργίες μπορούν 
να χρησιμοποιούνται και τα χειριστήρια του αυτοκινήτου. Έτσι είναι δυνατή η ασφαλής χρήση στη διάρκεια της οδήγησης.
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χειριΣΜοΣ ΤΗΣ ΚουΚουλΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗν εΚΚινΗΣΗ 

Η βροχή αρχίζει. Η άνεση συνεχίζει. Με την οροφή Vario της SLC μπορείτε, ανεξαρτήτως έκδοσης οροφής, να ολοκληρώνετε τη διαδικασία ανοίγματος ή κλεισίματός της μετά την εκκίνηση και με ταχύτητα 
έως 40 km/h. Με αυτό τον τρόπο, δεν χρειάζεται να περιμένετε ούτε εσείς ούτε τα οχήματα πίσω σας.
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Ανοικτό σε όλες τις ανέσεις.
Οδήγηση με ανοικτή οροφή κάθε εποχή και σχεδόν με κάθε 
καιρό: χάρη στις βολικές, έξυπνες λύσεις της SLC. Το  
προαιρετικό σύστημα θέρμανσης αυχένα AIRSCARF της 
Mercedes-Benz, για παράδειγμα, παρατείνει την εποχή 
ανοικτής οδήγησης, αφού με το πάτημα ενός κουμπιού εξά-
γει θερμό αέρα που περιβάλλει σαν αόρατο κασκόλ τον  
αυχένα και τους ώμους του οδηγού και του συνοδηγού.  
Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμίζεται σε τρεις βαθμίδες. 

Το προαιρετικό σύστημα αλεξήνεμου AIRGUIDE ελαχιστο-
ποιεί τα ρεύματα αέρα και τους αεροδυναμικούς θορύβους 
κατά την οδήγηση με ανοικτή οροφή – αυξάνοντας αισθητά 
την άνεση. Μάλιστα, δεν επηρεάζει καθόλου την ορατό-
τητα προς τα πίσω, καθώς αποτελείται από δύο διαφανή 
περιστροφικά στοιχεία. Τα περιστροφικά και ξεχωριστά 
ρυθμιζόμενα πλαστικά πτερύγια στερεώνονται στην πίσω πλευ-
ρά της προστατευτικής μπάρας ανατροπής. Εκτρέπουν  
τον αέρα, ώστε να προκαλούνται σημαντικά λιγότερα ρεύματα 
αέρα γύρω από το κεφάλι και τον αυχένα των επιβατών.

Το ημιαυτόματο διαχωριστικό υπόλοιπου πορτμπαγκάζ 
κάνει ακόμη πιο άνετο το χειρισμό της οροφής Vario. Εάν το 
διαχωριστικό βρίσκεται στην επάνω θέση για αυξημένη 
χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ, μετακινείται αυτόματα προς 
τα κάτω κατά το άνοιγμα της κουκούλας – δεν χρειάζεται 
χειροκίνητο κλείσιμο. Το σύστημα λειτουργεί με ασφάλεια: 
εάν υπάρχουν εμπόδια ή δεν υπάρχει αρκετός χώρος λόγω 
αποσκευών, η διαδικασία διακόπτεται αυτόματα και εκπέμπε-
ται μία ειδοποίηση για τον οδηγό.
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Η SLC συνδυάζει την ασύγκριτη οδηγική απόλαυση ενός 
roadster με την πρακτικότητα και την άνεση ενός coupé. Για 
να ανοίξει ή να κλείσει η ηλεκτροϋδραυλική οροφή Vario 
σε λιγότερα από 20 δευτερόλεπτα, αρκεί το πάτημα ενός 
κουμπιού. Το ερώτημα είναι, βέβαια, ποια έκδοση οροφής 
θα επιλέξετε.

Η προαιρετική πανοραμική οροφή Vario προσφέρει ακόμη 
και κλειστή σχεδόν απρόσκοπτη θέα προς τα επάνω – και 
ταυτόχρονα φωτεινότερο εσωτερικό και αίσθηση μεγαλύτερης 
ευρυχωρίας. Σε συνδυασμό με το MAGIC SKY CONTROL 
παρέχει, εάν θέλετε, αίσθηση open air ακόμη και με κλει-
στή οροφή. Η γυάλινη οροφή αλλάζει σε δευτερόλεπτα  
τη διαπερατότητά της από το φως και τη θερμότητα. Όταν 
είναι σκουρόχρωμη, μειώνεται σημαντικά η θέρμανση του 
εσωτερικού χώρου.

Έτοιμοι για την ωραιότερη 
εποχή του χρόνου;
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Η γραμμή σχεδίασης AMG Line αναδεικνύει το σπορ και 
αποκλειστικό χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Εξωτερικά εντυ-
πωσιάζουν το επιβλητικό AMG Styling και οι ζάντες αλου-
μινίου AMG σχεδίασης 5 ακτίνων. Οι μεγαλύτεροι, διάτρητοι 
δίσκοι φρένων μπροστά βελτιώνουν τις επιδόσεις, ενώ η 
σφιχτή ρύθμιση της σπορ ανάρτησης βελτιώνει τη δυναμική 
οδήγηση. Στο εσωτερικό, τα καθίσματα σε σπορ σχεδίαση 
καθώς και οι κόκκινες ζώνες ασφαλείας και διακοσμητικές 
ραφές δημιοργούν ένα σπορτίφ περιβάλλον.

Δυνατή. Η AMG Line. χΑρΑΚΤΗριΣΤιΚΑ εΣΩΤεριΚου εξοπλιΣΜου

Καθίσματα με δυναμική σχεδίαση

Σπορ τιμόνι με γαλβανισμένα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων σε Ασημί Χρωμίου 
(σε συνδυασμό με 9G-TRONIC)

Κόκκινες διακοσμητικές ραφές σε καθίσματα, τιμόνι και υποβραχιόνια στις 
πόρτες (πρόσθετα στοιχεία σε συνδυασμό με δέρμα νάπα/νάπα Exclusive)

Όργανο πολλαπλών ενδείξεων σε εμφάνιση καρό σημαίας

Κόκκινες ζώνες ασφαλείας (αποεπιλέξιμες)

Βελούδινα ταπέτα AMG με επιγραφή «AMG»

χΑρΑΚΤΗριΣΤιΚΑ εξΩΤεριΚου εξοπλιΣΜου

AMG Styling, αποτελούμενο από μπροστινή και πίσω ποδιά

Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Γκρι Τιτανίου γυαλιστερό,  
με ελαστικά 225/40 R 18 εμπρός και 245/35 R 18 πίσω (792)

Σπορ ανάρτηση χαμηλωμένη κατά 10 mm (επιλέξιμη)

Μάσκα ψυγείου με στοιχεία χρωμίου και χρωμιωμένη γρίλια

Μεγάλο σύστημα φρένων με διάτρητους δίσκους φρένων και δαγκάνες  
με επιγραφή «Mercedes-Benz» μπροστά

Σπορ σύστημα εξάτμισης (SLC 200, βασικός εξοπλισμός στην SLC 300)

m ΓνΗΣιΑ AMG

Γνωρίστε ολόκληρη τη μαγεία της AMG από τη σελίδα 56. 
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Εκφραστικό Μαύρο. Το πακέτο Night AMG.
Διατίθεται προαιρετικά για ακόμα πιο πολυτελή και σπορ εμφάνιση: το πακέτο Night, βασισμένο στην AMG Line. 
Εντυπωσιακά σχεδιαστικά στοιχεία σε Μαύρο υπογραμμίζουν τη σπορτίφ εκφραστικό χαρακτήρα του αυτοκι-
νήτου, από το front splitter και τους εξωτερικούς καθρέφτες μέχρι τη διακοσμητική λωρίδα του διαχύτη όλα σε 
γυαλιστερό Μαύρο.

ΚυριΑ χΑρΑΚΤΗριΣΤιΚΑ εξΩΤεριΚου

Μάσκα ψυγείου diamond σε χρώμιο με γρίλια σε γυαλιστερό Μαύρο

Front splitter σε γυαλιστερό Μαύρο

Διακοσμητική λωρίδα σε γυαλιστερό Μαύρο

Ζάντες αλουμινίου 45,7 cm (18 ιντσών) AMG σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων, σε 
Μαύρο γυαλιστερό και στιλβωμένες, με ελαστικά 225/40 R 18 σε 8 J x 18 ET43 
μπροστά, και 245/35 R 18 σε 9 J x 18 ET42 (91R) πίσω

Περιβλήματα εξωτερικών καθρεφτών σε γυαλιστερό Μαύρο
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Ο βασικός εξοπλισμός.
Στην SLC, αρκεί ο βασικός εξοπλισμός για να σας ενθουσι-
άσει. Πολυάριθμα πρόσθετα στοιχεία, όπως ένας εκτενής 
εξοπλισμός ασφάλειας, μοντέρνα χαρακτηριστικά άνεσης 
και πολυτελείς λεπτομέρειες, προσθέτουν στο roadster μία 
ιδιαίτερη πινελιά ήδη από το εργοστάσιο. 

Το κάτω επίπεδο σπορ τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σχεδίασης 3 ακτίνων, 
από δέρμα νάπα Μαύρο και διάτρητο στην περιοχή των λαβών διαθέτει επίσης 
χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων σε συνδυασμό με το 9G-TRONIC.

Ακόμη και σε έντονη εγκάρσια επιτάχυνση, τα σπορ καθίσματα προσφέρουν 
στον οδηγό και το συνοδηγό έντονη στήριξη, καθώς και βελτιωμένη άνεση σε 
μεγάλες διαδρομές. 

Το σύστημα κλιματισμού προσφέρει θέρμανση και αερισμό καθώς και ένα 
σύστημα παραγωγής ψύξης. Ένα φίλτρο μικροσωματιδίων ενεργού άνθρακα 
εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα αέρα.

το Audio 20 CD με σύνδεση στο διαδίκτυο, ραδιόφωνο, διπλό δέκτη, CD player 
και ψηφιακές οδηγίες χρήσης επιτρέπει τη δικτύωση με κινητές συσκευές 
μέσω Bluetooth®.

Τα καλύμματα μαρσπιέ από βουρτσισμένο χάλυβα δηλώνουν με την πρώτη 
ματιά τον πολυτελή σπορτίφ χαρακτήρα της.

Κύριοι προβολείς τεχνολογίας H7 με ενσωματωμένα φώτα πορείας ημέρας 
LED και υποβοήθηση φωτισμού πορείας.
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Ο προαιρετικός εξοπλισμός.
Υπάρχει μία ολόκληρη σειρά δυνατοτήτων για να προσαρ-
μόσετε την SLC στο προσωπικό σας στυλ. Από μικρές,  
φίνες λεπτομέρειες μέχρι πολυτελή, αποκλειστικά στοιχεία 
εξοπλισμού άνεσης. 

Οι ηλιοανακλαστικές επενδύσεις από δέρμα νάπα Exclusive αναδεικνύουν τα 
καθίσματα, τα κεντρικά πλαίσια θυρών, το επάνω τμήμα του ταμπλό οργάνων 
και τις βάσεις παραθύρων σε δέρμα νάπα με οριζόντιες αυλακώσεις στο χρώμα 
του εξοπλισμού και διακοσμητικό φυτίλι και διακοσμητική ραφή.

Με αυτό το σύστημα εξουσιοδότησης πρόσβασης και οδήγησης KEYLESS-GO 
(συμπ. χειρισμού άνεσης της οροφής Vario), μπορείτε να ξεκλειδώνετε, να εκκι-
νείτε και να κλειδώνετε την SLC – έχοντας απλώς μαζί σας το ηλεκτρονικό κλειδί.

Το ηχοσύστημα Surround Harman Kardon® Logic 7®, με 10κάναλο ενισχυτή 
DSP και 2κάναλο Booster και συνολική ισχύ 500 W, προσφέρει σε συνδυασμό με 
δέκα ηχεία υψηλής απόδοσης ασύγκριτα αυθεντικό ήχο sourround. 

Με το ευχάριστο, έμμεσο φως του, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός αναβαθμίζει 
τον εσωτερικό χώρο. Κόκκινο Ηλιακό, Μπλε Πολικό ή Λευκό Πολικό: μπορείτε 
να επιλέγετε το χρώμα και την ένταση που προτιμάτε.

Πλοήγηση, τηλέφωνο, ήχος, εικόνα, διαδίκτυο – και σε συνδυασμό με την  
κάμερα οπισθοπορείας αναζήτηση θέσης στάθμευσης: όλα αυτά στην  
έγχρωμη οθόνη 17,8 cm (7 ιντσών) του συστήματος χειρισμού και ενδείξεων 
COMAND Online.

Για βέλτιστη ορατότητα στους επαρχιακούς δρόμους και τους αυτοκινητοδρόμους, 
κατά την αλλαγή κατεύθυνσης και στις στροφές το σύστημα LED Intelligent 
Light προσαρμόζεται αυτόματα στις συνθήκες φωτισμού και δρόμου. Η τεχνολογία 
LED εντυπωσιάζει τόσο με την εμφάνισή της όσο και με τη μεγαλύτερη ένταση 
φωτισμού.

m ΜΑθεΤε περιΣΣοΤερΑ 

Όσο όμορφη κι αν είναι, είναι απλώς η πρώτη εντύπωση. Μπορείτε  
να βρείτε ολόκληρη τη γκάμα βασικού και προαιρετικού εξοπλισμού στη 
διεύθυνση www.mercedes-benz.gr
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Οι επενδύσεις designo σε ειδική σχεδίαση διατίθενται σε μονόχρωμη ή 
δίχρωμη έκδοση. Για ένα άκρως προσωπικό και απολύτως μοναδικό εσωτερικό 
διατίθενται εκτός από το βασικό χρώμα Μαύρο, άλλες έντεκα αποχρώσεις. 

Ο διάκοσμος σε λάκα πιάνου Μαύρη designo υπογραμμίζει το χαρακτήρα 
του εσωτερικού χώρου και προσφέρει εξαιρετική εμφάνιση αλλά και υφή. 

designo. Για την αποκλειστικά 
δική σας έκδοση.
Με τα αποκλειστικά χρώματα βαφής, το δερμάτινο εξοπλισμό 
και τον ιδιαίτερο διάκοσμο designo μπορείτε να προσθέσετε 
στη SLC την προσωπική σας νότα. Επιμελώς επιλεγμένα 
υλικά επεξεργασμένα με αριστοτεχνικά χειροποίητη ποιότητα. 
Ο χαρακτηριστικός μονόχρωμος ή δίχρωμος δερμάτινος 
εξοπλισμός της designo από δέρμα ή δέρμα Exclusive designo 
αναδεικνύει το εσωτερικό με 21 διαφορετικές παραλλαγές. 
Απολύτως εναρμονισμένα στοιχεία εξοπλισμού προσθέτουν 
ιδιαίτερες πινελιές. Για τη μοναδική εμφάνιση της δικής 
σας SLC, προσφέρονται επίσης τρία ασυνήθιστα χρώματα 
βαφής, όπως μία συναρπαστική ματ βαφή.
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Η SLC δεν αφήνει καμία επιθυμία ανικανοποίητη. Και για τις 
υπόλοιπες υπάρχουν τα γνήσια ανταλλακτικά. Εδώ θα βρείτε 
όλα όσα μπορούν να κάνουν την οδήγηση ωραιότερη και πιο 
προσωπική. Κάθε αξεσουάρ αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις 
υψηλές προδιαγραφές ποιότητας της Mercedes-Benz.

Γνήσια αξεσουάρ.

Η πίσω αεροτομή, απολύτως εναρμονισμένη στις καμπύλες του αυτοκινήτου, 
ενισχύει τη δυναμική σχεδίαση.

Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε Ασημί Παλλαδίου και  
γυαλιστερή, με ελαστικά 225/40 R 18 εμπρός (βλ. λεπτομέρεια κάτω αριστερά, 
προαιρετικά με ελαστικά 245/35 R 18 πίσω). Οι ζάντες ανταλλακτικά παραδί-
δονται χωρίς ελαστικά.

Το σετ πτερυγίων από γυαλιστερό χρώμιο έξι τεμαχίων για τις εισαγωγές 
αέρα στο καπό του κινητήρα αφενός είναι εξαιρετικά ελκυστικό αφετέρου υπογ-
γραμίζει τον σπορ χαρακτήρα της SLC.

m ΑνΑΚΑλυψΤε ολοΚλΗρΗ ΤΗν ΓΚΑΜΑ

Επισκεφτείτε τώρα τη διεύθυνση www.mercedes-benz-accessories.com
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R23 R81 22R37R

R49 R35 R9339R

1  Προαιρετικά χωρίς επιπλέον χρέωση για SLC 180, SLC 200 και SLC 300, 
κωδικός R12.

ΒΑΣιΚοΣ ΚΑι προΑιρεΤιΚοΣ εξοπλιΣΜοΣ

39R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 10 ακτίνων με ελαστικά 
205/55 R 16 (βασικός εξοπλισμός για SLC 180)

R23 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων με ελαστικά 
205/55 R 16 (βασικός εξοπλισμός για SLC 200)

R49 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 9 ακτίνων,  
με ελαστικά 205/55 R 16 εμπρός και 225/50 R 161 
πίσω (βασικός εξοπλισμός για SLC 250 d)

37R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων,  
με ελαστικά 225/45 R 17 εμπρός και 245/40 R 17 
πίσω (βασικός εξοπλισμός για SLC 300 d)

Εκ των πραγμάτων οι ζάντες είναι απο-
λύτως αναγκαίες. Για πολλούς όμως, 
έχουν και συναισθηματική αξία: τίποτε 
σχεδόν δεν είναι τόσο σημαντικό για 
το αυτοκίνητο των ονείρων μας όσο η 
επιλογή της τέλειας ζάντας. Γιʼ αυτό 
δημιουργήσαμε για εσάς μία ιδιαίτερα 
μεγάλη γκάμα επιλογών.

Ζάντες.
R35 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 10 ακτίνων, με ελα-

στικά 225/45 R 17 εμπρός και 245/40 R 17 πίσω 
(προαιρετικά, δεν διατίθεται για Mercedes-AMG 
SLC 43)

R81 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων, με 
ελαστικά 225/45 R 17 εμπρός και 245/40 R 17 
πίσω (προαιρετικά, δεν διατίθεται για Mercedes-AMG 
SLC 43)

R93 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 10 ακτίνων, σε Ασημί 
Παλλαδίου και γυαλιστερή, με ελαστικά 225/45 R 17 
εμπρός και 245/40 R 17 πίσω (προαιρετικά, δεν  
διατίθεται για Mercedes-AMG SLC 43)

22R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,  
σε Ασημί Παλλαδίου και γυαλιστερή, με ελαστικά 
225/40 R 18 εμπρός και 245/35 R 18 πίσω  
(προαιρετικά, δεν διατίθεται για Mercedes-AMG 
SLC 43)

35R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,  
σε Γκρι Τρεμολίτη και γυαλιστερή, με ελαστικά 
225/40 R 18 εμπρός και 245/35 R 18 πίσω  
(προαιρετικά, δεν διατίθεται για Mercedes-AMG 
SLC 43)
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79647R 792 85R

60791RR7035R

47R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 τριπλών ακτίνων, σε 
Μαύρο ματ και στιλβωμένη, με ελαστικά 225/40 R 18 
εμπρός και 245/35 R 18 πίσω (προαιρετικά, δεν  
διατίθεται για Mercedes-AMG SLC 43)

R70 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,  
με ελαστικά 225/40 R 18 εμπρός και 245/35 R 18 
πίσω (περιλαμβάνεται στο προαιρετικό σπορ πακέτο)

792 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Γκρι 
Τιτανίου και γυαλιστερή, με ελαστικά 225/40 R 18 
εμπρός και 245/35 R 18 πίσω (περιλαμβάνεται στην 
προαιρετική AMG Line)

91R Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών  
ακτίνων, σε Μαύρο και στιλβωμένη, με ελαστικά 
225/40 R 18 εμπρός και 245/35 R 18 πίσω  
(προαιρετικά, βασικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG 
SLC 43 με ελαστικά 235/40 R 18 εμπρός και 
255/35 R 18 πίσω)

85R Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών  
ακτίνων, σε Γκρι Τιτανίου και γυαλιστερή, με ελαστικά 
225/40 R 18 εμπρός και 245/35 R 18 πίσω  
(προαιρετικά, για Mercedes-AMG SLC 43 με ελαστικά 
235/40 R 18 εμπρός και 255/35 R 18 πίσω)

607 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 10 ακτίνων, σε 
Μαύρο με στιλβωμένη επιφάνεια, με ελαστικά 
235/40 R 18 εμπρός και 255/35 R 18 πίσω (προ-
αιρετικά για Mercedes-AMG SLC 43)

796 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 10 ακτίνων,  
σε Γκρι Τιτανίου και γυαλιστερή, με ελαστικά 
235/40 R 18 εμπρός και 255/35 R 18 πίσω  
(προαιρετικά για Mercedes-AMG SLC 43)

m περιΣΣοΤερεΣ πλΗροφοριεΣ

σχετικά με τις ζάντες και τη διαθεσιμότητά τους  
καθώς και για τα Γνήσια αξεσουάρ θα βρείτε στο  
Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Διανομέων ή στη διεύ-
θυνση www.mercedes-benz-accessories.com
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Κατακτητής. 
Η Mercedes-AMG SLC 43.
Η Mercedes-AMG δεν είναι απλώς ένα κατασκευαστής οχημάτων υψηλών 
επιδόσεων και σπορ αυτοκινήτων. Η AMG αποτελεί μία υπόσχεση. Την 
υπόσχεση για αμείωτη προσπάθεια και συνεχή εξέλιξη. Έτσι μπορούμε να 
παρέχουμε ξεχωριστά αυτοκίνητα για ξεχωριστούς ανθρώπους. Με τη  
νέα Mercedes-AMG SLC 43 υπογραμμίζουμε την απαίτησή μας να προ-
σφέρουμε το καλύτερο – κάθε στιγμή, σε κάθε μέτρο.

Θα ενθουσιαστείτε από το εκφραστικό AMG Styling και την ανώτερη από-
δοση ισχύος ενός roadster, το οποίο ακόμη και σταματημένο δεν αφήνει 
καμία αμφιβολία για τις φιλοδοξίες του: υψηλές οδηγικές επιδόσεις. Με 
ισχύ 270 kW (367 hp) και ροπή στρέψης 520 Nm, ο 3λιτρος κινητήρας 
V6 biturbo κατακτά τους δρόμους με την εντυπωσιακή απόδοσή του και  
με τον αφοπλιστικό ήχο του σπορ συστήματος εξάτμισης AMG στο βασικό 
εξοπλισμό. 

Καλώς ήρθατε στον κόσμο της AMG.
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ΔυνΑΜιΚΗ
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Η Mercedes-AMG SLC 43 υπόσχεται καθαρόαιμη οδηγική απόλαυση. Το αυξημένης ισχύος σύστημα μετάδο-
σης κίνησης με άμεση απόκριση, σε συνδυασμό με τη σπορ ανάρτηση AMG και το υψηλής ακρίβειας, σπορ 
παραμετρικό σύστημα διεύθυνσης AMG δύο σταδίων, προσφέρει γνήσια δυναμική οδήγηση. Την υπόσχεση για 
κορυφαία τεχνολογία μηχανοκίνητου αθλητισμού υπογραμμίζει μεταξύ άλλων το προαιρετικό μπλοκέ διαφορικό 
πίσω άξονα AMG για βελτιωμένη πρόσφυση σε συνδυασμό με το AMG Handling Package. Το κιβώτιο ταχυτήτων 
9G-TRONIC ενθουσιάζει επιπλέον με ήπιες ή αγωνιστικά γρήγορες αλλαγές ταχυτήτων. Επιλέξτε το πρόγραμμα 
«Sport+» και απολαύστε εκπληκτικά σύντομους χρόνους απόκρισης χάρη στη λειτουργία διπλού συμπλέκτη κατά 
το κατέβασμα ταχύτητας. Αρκεί ένα πάτημα του πεντάλ γκαζιού και ο δρόμος σας ανήκει. 

Κατακτήστε το δρόμο.
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Τελειότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.
Μακρύ καπό και προς τα πίσω μετατοπισμένος χώρος πίσω επιβατών – η Mercedes-AMG SLC 43 έχει όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά ενός σπορ αυτο-
κινήτου. Το εκφραστικό AMG Styling αντανακλάται στην κάθετη μάσκα ψυγείου diamond, στο front splitter σε Ασημί Χρωμίου και την μπροστινή ποδιά 
σχεδίασης A Wing. Το σπορ ύφος συνεχίζεται σε όλη τη σιλουέτα της σε λεπτομέρειες, όπως οι εισαγωγές αέρα με πτερύγια σε Ασημί Χρωμίου και  
οι ζάντες αλουμινίου AMG 45,7 cm (18 ιντσών). Την εμφάνιση ολοκληρώνει τέλεια το χαρακτηριστικό πίσω τμήμα της με σπορ σύστημα εξάτμισης AMG 
και χρωμιωμένα πλαίσια απολήξεων. Την ίδια στυλιστική συνέπεια επιδεικνύει και το εσωτερικό. Τα σπορ καθίσματα επενδυμένα με δέρμα νάπα/ 
μικροΐνες DINAMICA και με κόκκινες διακοσμητικές ραφές προσφέρουν τέλεια πλευρική στήριξη. Πάρτε στα χέρια σας το προαιρετικό, τιμόνι AMG 
Performance με επίπεδο κάτω τμήμα και κόκκινες διακοσμητικές ραφές και είστε έτοιμοι για την κατάκτηση των στροφών. Είναι η δική σας σειρά.
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Ευελιξία και δύναμη.

Ο 3λιτρος κινητήρας V6 biturbo της Mercedes-AMG SLC 43 διακρίνεται για την προηγμένη τεχνολογία ψεκασμού και τη δημιουργία μείγματος για  
μέγιστες επιδόσεις με ταυτόχρονα μικρή κατανάλωση και χαμηλές εκπομπές. Στο θέμα του Driving Performance η SLC 43 με 270 kW (367 hp) και 
520 Nm θέτει νέα πρότυπα στην κατηγορία της. Η SLC 43 προσφέρει δύο εκδόσεις ανάρτησης: τη σπορ ανάρτηση AMG και την προαιρετική σπορ 
ανάρτηση AMG RIDE CONTROL με μεταβλητή απόσβεση. Και στις δύο εκδόσεις τα εξαρτήματά τους είναι σχεδιασμένα για υψηλή εγκάρσια επιτά-
χυνση και μειωμένες στρέψεις. Αυτό εξασφαλίζουν, για παράδειγμα, τα ειδικά ενισχυμένα ρουλεμάν-οδηγοί των εγκάρσιων βραχιόνων και τα ειδικά 
έδρανα AMG για κινητήρα και κιβώτιο ταχυτήτων. Μέγιστο έλεγχο προσφέρει το σύστημα φρένων υψηλής απόδοσης AMG με εσωτερικά αεριζόμενους 
και διάτρητους δίσκους φρένων περιμετρικά – εγγύηση για εντυπωσιακά χαρακτηριστικά απόκρισης και εξαιρετικές τιμές επιβράδυνσης.
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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. 
πετρελαιοκινητήρας Βενζινοκινητήρες

SLC 250 d SLC 180 SLC 200

Αριθμός κυλίνδρων/διάταξη 4 εν σειρά 4 εν σειρά 4 εν σειρά

Κυβισμός σε cm3 2143 1595 1991

Ονομαστική ισχύς1 σε kW (hp) σε σ.α.λ. 150 (204)/3800 115 (156)/5300 135 (184)/5500

Ονομαστική ροπή στρέψης1 σε Nm σε σ.α.λ. 500/1600–1800 250/1200–4000 300/1200–4000

Κιβώτια ταχυτήτων – [9G-TRONIC] 6 σχέσεων, μηχανικό [9G-TRONIC] 6 σχέσεων, μηχανικό [9G-TRONIC]

Επιτάχυνση 0–100 km/h σε δευτ. – [6,6] 7,9 [8,1] 7,0 [6,9]

Τελική ταχύτητα σε km/h – [245] 226 [223] 240 [237]

Μέγεθος ελαστικών εμπρός, πίσω 205/55 R 16, 225/50 R 16 205/55 R 16 205/55 R 16

Καύσιμο Diesel Super αμόλυβδη Super αμόλυβδη

Κατανάλωση καυσίμου3 l/100 km
αστικός κύκλος
υπεραστικός κύκλος
μικτός κύκλος

– [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]

Εκπομπές CO2
3 σε g/km (μικτός κύκλος) – [123–114] 134–127 [139–128] 154–142 [143–133]

Κατηγορία εκπομπών4/αποδοτικότητας5 Euro 6/– [A] Euro 6/B [B] Euro 6/C [B]

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (προαιρ.)/ρεζέρβα περ. σε l 60/8,0 60 (70)/8,0 60 (70)/8,0

Όγκος χώρου αποσκευών σε l
με κλειστή οροφή
με ανοικτή οροφή

285
180

335
225

335
225

Κύκλος στροφής σε m 10,52 10,52 10,52

Κενό βάρος6 σε kg – [1605] 1435 [1460] 1455 [1480]

Επιτρεπόμενο μεικτό βάρος σε kg – [1905] 1750 [1775] 1770 [1795]

Μήκος7/πλάτος συμπ. καθρεπτών7 σε mm 4133/2006 4133/2006 4133/2006

Μεταξόνιο7 σε mm 2430 2430 2430

Μετατρόχιο εμπρός7/πίσω7 σε mm 1558/1548 1559/1565 1559/1565

οι τιμές σε αγκύλες αφορούν κινητήρες με 
αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

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

1  Στοιχεία σχετικά με την ονομαστική ισχύ και την ονομαστική ροπή στρέψης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 595/2009 στην ισχύουσα έκδοση. 2 Ηλεκτρονικός έλεγχος. 3 Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 υπολογί-
στηκαν 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. 4 Τα στοιχεία ισχύουν μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Βενζινοκινητήρες

SLC 300 Mercedes-AMG SLC 43

Αριθμός κυλίνδρων/διάταξη 4 εν σειρά 6/V

Κυβισμός σε cm3 1991 2996

Ονομαστική ισχύς1 σε kW (hp) σε σ.α.λ. 180 (245)/5500 270 (367)/5500–6000

Ονομαστική ροπή στρέψης1 σε Nm σε σ.α.λ. 370/1300–4000 520/2000–4200

Κιβώτια ταχυτήτων – [9G-TRONIC] – [9G-TRONIC]

Επιτάχυνση 0–100 km/h σε δευτ. – [5,8] – [4,7]

Τελική ταχύτητα σε km/h – [250]2 – [250]2

Μέγεθος ελαστικών εμπρός, πίσω 225/45 R 17, 245/40 R 17 235/40 R 18, 255/35 R 18

Καύσιμο Super plus αμόλυβδη Super plus αμόλυβδη

Κατανάλωση καυσίμου3 l/100 km
αστικός κύκλος
υπεραστικός κύκλος
μικτός κύκλος

– [7,8–7,5]

– [5,2–4,7]

– [6,2–5,8]

– [10,7]

– [6,2]

– [7,8]

Εκπομπές CO2
3 σε g/km (μικτός κύκλος) – [144–134] – [178]

Κατηγορία εκπομπών4/αποδοτικότητας5 Euro 6/– [B] Euro 6/– [D]

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (προαιρ.)/ρεζέρβα περ. σε l 60 (70)/8,0 60 (70)/7,0

Όγκος χώρου αποσκευών σε l
με κλειστή οροφή
με ανοικτή οροφή

335
225

335
225

Κύκλος στροφής σε m 10,52 10,52

Κενό βάρος6 σε kg – [1505] – [1595]

Επιτρεπόμενο μεικτό βάρος σε kg – [1820] – [1890]

Μήκος7/πλάτος συμπ. καθρεφτών7 σε mm 4133/2006 4143/2006

Μεταξόνιο7 σε mm 2430 2431

Μετατρόχιο εμπρός7/πίσω7 σε mm 1551/1568 1551/1566

5  Υπολογισμός με βάση τις μετρημένες εκπομπές CO2 λαμβάνοντας υπόψη το βάρος του οχήματος. 6 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. 7 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
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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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Επενδύσεις και διάκοσμος.

επενδύσεις

001
201
205
221
531
534
541
565 
567 
711 
721 
751 
761 
771
831 
834 
841 
865 
867
X06

Ύφασμα Μαύρο
Μαύρο
Μπεζ Σαχάρα
Μαύρο με κόκκινη διακοσμητική ραφή1 
Μαύρο
Καφέ Σάγματος 
Μαύρο2 
Λευκό Πλατίνας pearl/Μαύρο 
Κόκκινο Βεγγάλης/Μαύρο 
Μαύρο με κόκκινη διακοσμητική ραφή1 
Μαύρο με κόκκινη διακοσμητική ραφή1 
Μαύρο με κόκκινη διακοσμητική ραφή3

Μαύρο με κόκκινη διακοσμητική ραφή3

Μαύρο με κόκκινη διακοσμητική ραφή3

Μαύρο
Καφέ Σάγματος 
Μαύρο2

Λευκό Πλατίνας pearl/Μαύρο
Κόκκινο Βεγγάλης/Μαύρο
Καφέ Μαρόν designo

X10
X12
X17 
X27 
X30 
X35 
X39 
X41 
X42 
X46 
X51 
X52 
X60 
X63 
X72 
X77 
X78 
X83 
X87
X96

Χρώμα Άμμου designo
Κίτρινο παστέλ designo 
Κλασικό Κόκκινο designo
Χρώμα Πορσελάνης designo
Λευκό Πλατίνας designo
Καφέ ανοικτό designo
Βαθύ Μαύρο designo
Κόκκινο red pepper designo 
Κίτρινο curcuma designo 
Βαθύ Λευκό designo 
Κόκκινο red pepper/Μαύρο designo
Κίτρινο curcuma/Μαύρο designo
Λευκό Πλατίνας/Μαύρο designo
Καφέ ανοικτό/Μαύρο designo
Βαθύ Λευκό/Μαύρο designo
Χρώμα Άμμου/Μαύρο designo
Κίτρινο παστέλ/Μαύρο designo
Κλασικό Κόκκινο/Μαύρο designo
Χρώμα Πορσελάνης/Μαύρο designo
Καφέ Μαρόν/Μαύρο designo

Διάκοσμος

731
736
H73
H74
H78
W69

Ξύλο καρυδιάς καφέ γυαλιστερό
Ξύλο μελιάς μαύρο, γυαλιστερό
Διάκοσμος AMG Carbon
Σκουρόχρωμο αλουμίνιο με ανθρακονήματα με γραμμές λείανσης
Ανοικτόχρωμο αλουμίνιο με ανθρακονήματα με γραμμές λείανσης
Λάκα Πιάνου Μαύρη designo

1  Μόνο σε συνδυασμό με AMG Line/σπορ πακέτο. 2 Μόνο σε συνδυασμό με AMG Line/σπορ πακέτο και για 
Mercedes-AMG SLC 43. 3 Μόνο για Mercedes-AMG SLC 43. 4 Κατʼ επιλογή μονόχρωμο ή δίχρωμο.

Ύφασμα 
Δέρμα

Δέρμα νάπα 
Δέρμα νάπα Exclusive

Δέρμα 
Δέρμα νάπα, Δέρμα νάπα Exclusive



70

W69731

736X39

H73
X41
X51

X12
X78

X10
X77

751
761
771

X35
X63

X06
X96

711
721

X42
X52

X17
X83

X46
X72

X27
X87

X30
X60

H74

H78

Δέρμα νάπα/μικροΐνες DINAMICA
Δέρμα νάπα Exclusive/μικροΐνες DIN.

Δέρμα designo4 
Δέρμα designo Exclusive4

Διάκοσμος Διάκοσμος designo
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040
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1  Προαιρετικός εξοπλισμός. Για περισσότερες εξατομικευ-
μένες βαφές designo απευθυνθείτε στον Εξουσιοδοτημένο 
Διανομέα Mercedes-Benz της περιοχής σας.

Ακρυλικές βαφές Μεταλλικές βαφές1 Βαφές designo1

Ακρυλικές βαφές

040
149
590

Μαύρο
Λευκό Πολικό
Κόκκινο Οπάλ

Μεταλλικές βαφές1

197
775
896
963
988
992

Μαύρο Οψιδιανού
Ασημί Ιριδίου
Μπλε γυαλιστερό
Γκρι Ίνδιου
Ασημί διαμαντιού
Γκρι Σελενίτη

Βαφές designo1

281
799
996

Γκρι Κερουσίτη magno designo
Λευκό Αδαμάντινο bright designo 
Κόκκινο υακίνθου 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 χρησιμο-
ποιήσει για το χαρακτηρισμό της παραγγελίας ή του αντικείμενου αγοράς κωδικούς ή αριθμούς, δεν προκύπτουν κανενός

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart  MS/MAC 6701 · 0821 · 12-01/1216

είδους 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».




