
SLC Roadster



Şehrin ritmi birden hızlanmaya başladı, çünkü artık tempoyu yeni SLC belirliyor. Yeni ön 
kısmı, elmas görünümlü ızgarası ve belirgin krom kanatları ile sokakları canlandırıyor. Üstü 
kapalı veya açık şekilde, düz veya virajlı yollarda, daha da yoğun bir sürüş deneyimi için 
her şey hazır. Spor arabaların en iyisi artık Mercedes-AMG SLC 43: 270 kW’lık (367 BG) 
gücü ve 520 Nm’lik torku ile şehre güç katıyor ve herkesi şaşkına çeviriyor. 

Güç ve ritim.







Yeni SLC’nin tasarımı, görme ve hissetme duyunuzu güçlü bir şekilde etkisi altına alır. Uzun  
kaput, kısa çıkıntılar – Aracın silüeti, üstü açıkken de kapalıyken de kaslı ve heyecan uyandırıcı 
şekilde dinamiktir. Görsel ağırlık merkezi arka bölümdedir ve bakışları güçlü arka kısma çeker. 
Entegre edilmiş krom egzoz borusu çıkışlarına sahip çarpıcı arka tampon ve yeniden tasarlanmış 
stop lambaları, olağanüstü bir tasarımın son rötuşlarını yapar.

Güneşin doğuşunu  
coşkuyla karşılayın.





Yeni SLC’nin koltuğuna oturan kişi zirvede yerini almış demektir. Sportiflik ve konfor 
birleşerek yenilmez bir ekibe dönüşür ve üstü açık sürüş keyfi için sizi sabırsızlandırır. 
Heyecan verici tasarıma sahip standart donanım kapsamındaki spor koltuklar ve delikli 
spor direksiyon simidi göz alıcı örneklerdir. Seçiminize göre ruh halinize en uygun tonu 
ayarlayan ambiyans aydınlatması tarafından etkileyici bir şekilde sahnelenirler. 

Konforun en güzel hali.



Mutlu gözler.
Gökyüzü ile yolların en güzel ilişkisi: İsteğe bağlı panoramik Vario tavan, kapalıyken dahi 
yukarıya doğru engelsiz bir görüş sunarak açık hava hissi sağlar ve istek üzerine MAGIC 
SKY CONTROL ile de temin edilebilir: Tek bir tuşa basılmasıyla renkli cam şeffaflaşır ve 
iç mekan çok daha geniş hissedilir. Güneş yüzünü gösterdiğinde, 20 saniyeden kısa 
bir süre içerisinde ve hatta 40 km/saat’e kadar olan bir sürüşte tavan kapanır. Daha 
fazla konfor ve kesintisiz Cabrio keyfi için öncelikle bagaj ayırma yeri tam otomatik 
olarak tepki verir.







1 Mercedes connect me Türkiye’de sunulmamaktadır.

Güneş, cephelerin ardında kayboluyor ve sahneyi yeni SLC’ye bırakıyor. İstek üzerine tamamen LED farlar büyüleyici 
bir ışık oyunu sergiler. Duygularınızı tüm dünya ile paylaşabilirsiniz. Mercedes me connect1 sayesinde en yeni bağlantı 
hizmetleri aracınızdadır. Navigasyon, telefon, internet. İsteğe bağlı COMAND Online ile tüm dijital dünya size açıktır. 
Çok fazla imkan, daha çok cazibe. Neyse ki Mercedes-Benz Intelligent Drive’ın yardımcı ve güvenlik sistemleri, yeni 
SLC’nin duyularını keskinleştiriyor. Gün bitiyor, oysa SLC macerası daha yeni başladı.

Coşku fırtınasına hazır mısınız?



Sürüş keyfi ve sportiflik Roadster’ın doğasında vardır. Yeni SLC, DYNAMIC 
SELECT ile bundan ödün vermiyor ve bunu yaparken hiçbir şekilde konforu 
ve verimli tüketimi ihmal etmiyor. Yeni otomatik şanzıman 9G-TRONIC ile 
bağlantılı olarak her türlü ruh hali ve yol için beş sürüş programı birden kulla-
nımınıza sunulur: Eco, Comfort, Sport, Sport Plus ve Individual. Tüketim 
odaklı, konforlu veya son derece sportif bir sürüş tarzı ve uygun ses için: 
Otantik spor otomobil sesinden arka planda uzun yola uygun akustik sese 
kadar. Individual sürüş programını geniş ölçüde kendiniz tasarlayabilirsiniz. 

Sürüş programınızı orta konsoldaki DYNAMIC SELECT şalterini kullanarak 
tek bir tıklama ile kolayca değiştirebilirsiniz. Seçilen ayara göre modele özel 
olarak motor, şanzıman, ses ve direksiyon karakteristiği değişir. Böylece 
Sport sürüş programı, uyarlanmış bir direksiyon desteği ve ayrıca değişen 
vites değiştirme zamanları ile yüksek çeviklik ve dinamizm sunar. Sport 
Plus sürüş programı daha da heyecan vericidir: Motor ve güç ayarları ve istek 
üzerine temin edilebilen adaptif süspansiyon sistemi ADS, yarışlardakine 
yakın bir sürüş hissi için azami dinamizme ayarlanmıştır.

DYNAMIC SELECT: Bir Roadster, beş güçlü karakter.



m Daha fazla bilgi eDinin 

online olarak da görebileceğiniz fiyat listesindeki yeni spor  
egzoz sistemi hakkında: www.mercedes-benz.com.tr

Ses, duyguya dönüşür. Duymak, deneyime dönüşür. Yeni spor egzoz sistemi, SLC’nin tavanını  
açmak için tek başına yeterli bir nedendir. Yeni ve son derece duygusal bir ses üretiyor.  
Bu, sustu rucunun yapısındaki değişiklik sayesinde mümkündür: Ses karakteristiği de entegre 
egzoz kapakçığı üzerinden seçilen DYNAMIC SELECT sürüş programına uyarlanır. Böylece 
her sürüş dene yimine mükemmel bir akustik eşlik eder: Sport Plus sürüş programında hızlanır-
ken güçlü ve doygun veya rahat sürüşte konforlu ve çekingen. SLC 300 için standart donanım 
kap samında temin edilebilir. SLC 200 için de isteğe bağlı AMG tasarım konseptinin ve spor pake-
tinin bileşenidir. 

Yola uygun ses. Spor egzoz sistemi. 



Güçlü: AMG tasarım konsepti.
Yeni SLC’de, standart donanımda bile halinizden son derece memnun ola-
caksınız. Kapsamlı güvenlik donanımı ve 3 kollu çok fonksiyonlu spor direksi-
yon simidi, sert spor koltuklar, klima tertibatı ve entegre LED gündüz farı gibi 
çok sayıdaki özel ayrıntı, Roadster’ınıza standart donanımda dahi çok özel bir 
değer katıyor. Bluetooth® üzerinden mobil cihazlara bağlanmayı da mümkün 
kılan Audio 20 CD; internet özelliği, radyo, çift tuner ve CD sürücüsü ile daha 
fazla müzik ve en iyi bağlantıları sağlar.

AMG tasarım konsepti sportifliği vurgular ve benzersizliği arttırır. Dış görü-
nümde; güçlü AMG tasarımı ve 45,7 cm (18 inç) 5 kollu AMG tasarımı hafif 
alaşım jantlar etkileyicidir. Daha sert uyarlanmış olan spor yürüyen aksam 
sürüş dinamizmini arttırır ve öndeki delikli fren disklerine sahip daha büyük 
fren tertibatı, daha güçlü yavaşlama sağlar. İç mekanda sportif tasarımlı 
koltuklar ve “Damalı bayrak” tasarımlı gösterge tablosu, özel vurgular oluş-
turur. Kırmızı emniyet kemerleri ve kontrast renkte süsleme dikişleri sportif 
ambiyansı tamamlıyor.

Ahenkli: Standart donanım.



Etkileyici: AMG Gece Paketi. Virtüöz: Mercedes-AMG SLC 43.
Daha fazla farklılık ve atletizm için isteğe bağlı temin edilebilen AMG gece 
paketi. Öne çıkan özellikler; siyah çarpıcı tasarım elemanları. Ön ayırıcı, arka 
difüzördeki süs çıtası, elmas görünümlü ızgaradaki panjur ve aynı şekilde 
yan ayna kapakları parlak siyah renkte ışıldıyor. 45,7 cm (18 inç) parlak siyah 
renkte çok kollu sportif AMG tasarımı hafif alaşım jantlar, heyecanlı kapanışı 
oluşturur.

Heyecan uyandıran bir Roadster: Enerjik, kendine özgü. Gür sesiyle 270 kW’lık 
(367 BG) güç ve 520 Nm’lik tork, onu 4,7 saniyede 0’dan 100 km/saat’e 
fırlatır. Hızlanmanın etkisiyle Nappa deri/DINAMICA mikrofiber spor koltuk-
lara bastırılmış, vites değiştirme kulakçıklarına sahip spor direk siyon simi-
dini sıkıca kavramış bir haldeyken, AMG büyüleyiciliği sizi etkisi altına alır. 
Dış görünümdeki her ayrıntı sportifliği temsil eder: 45,7 cm (18 inç) siyah 
veya titanyum grisi parlak AMG tasarımı hafif alaşım jantlar, kromajlı iki egzoz 
çıkışı, siyah yan aynalar ve AMG’nin benzersiz görüntüsü.
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Döşemeler ve süslemeler.
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siyah kumaş
siyah
sahra beji
kırmızı kontrast süsleme dikişli siyah1 
siyah
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siyah2

platin beyazı/siyah
bengal kırmızısı/siyah
kırmızı kontrast süsleme dikişli siyah1 
kırmızı kontrast süsleme dikişli siyah1 
kırmızı kontrast süsleme dikişli3

kırmızı kontrast dikişli3

kırmızı kontrast dikişli3
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designo kestane rengi
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designo platin beyazı
designo açık kahverengi  
designo koyu siyah
designo kırmızı biber rengi 
designo zerdeçal rengi 
designo koyu beyaz 
designo kırmızı biber rengi deri/ 
siyah konsol
designo zerdeçal rengi deri/ 
siyah konsol
designo platin beyazı deri/ 
siyah konsol
designo açık kahverengi deri/ 
siyah konsol
designo koyu beyaz deri/siyah konsol
designo kum rengi deri/siyah konsol
designo pastel sarı deri/siyah konsol
designo klasik kırmızı deri/ 
siyah konsol
designo porselen rengi deri/ 
siyah konsol
designo kestane rengi deri/ 
siyah konsol

Süslemeler

731
736
H73
H74
H78
W69

Parlak kahverengi ceviz ağacı
Parlak siyah dişbudak ağacı
Karbon-fiber AMG süslemeler
Koyu renk alüminyum/karbon-fiber AMG süslemeler
Açık renk alüminyum/karbon-fiber AMG süslemeler
designo siyah piyano boyası

1  Sadece AMG tasarım konsepti/spor paketi ile bağlantılı olarak. 2 Sadece 
Mercedes-AMG SLC 43 için AMG tasarım konsepti/spor paketi ile bağlantılı olarak. 

3  Sadece Mercedes-AMG SLC 43 için temin edilebilir. 4 Seçime göre tek veya  
iki renkli.
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Opak renkler

040
149
590

Siyah
Kutup beyazı
Ateş opali

Metalik renkler1

197
775
896
963
988
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Obsidiyan siyahı
İridyum grisi
Parlak mavi
İndiyum grisi
Elmas gümüşü
Selenit grisi

designo renkler1

281
799
996

designo mat serüzit grisi
designo elmas beyazı
designo metalik sümbül kırmızısı

Opak renkler Metalik renkler1

1  İsteğe bağlı donanım. Daha fazla bireysel designo renklerini 
Mercedes-Benz bayinizde bulabilirsiniz.

Renkler. designo renkler1



Teknik değerler.

1  Nominal güç ve nominal tork ile ilgili 595/2009 (AT) talimatının geçerli olan metnine göre veriler. 2 Elektronik olarak sınırlandırılmıştır. 3 Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonları 
ile ilgili verilen değerler, öngörülen ölçme yöntemine (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV yönetmeliğinin geçerli olan metnine göre) göre belirlenmiştir. Bilgiler münferit bir araç 
için olmayıp bir teklifin parçasını oluşturmaz, sadece çeşitli araç tipleri arasında karşılaştırma yapma amaçlıdır. 4 Değer, sadece Avrupa Birliği içerisinde geçerlidir. 5 Ölçülmüş 
CO2 emisyonlarına dayanarak, aracın kütlesi dikkate alınarak belirlenmiştir. 6 Değerler, 2007/46/AT yönetmeliğinin geçerli olan/AT metnine göredir. 7 Değerler 92/21/AT 
yönetmeliğinin/AT (Sürüşe hazır durumdaki kütle, yakıt deposu % 90 oranında dolu, sürücü dahil, 68 kg, ve bagaj, 7 kg) metnine göre standart donanıma sahip araçlar içindir. 
İsteğe bağlı donanımlar ve aksesuarlar bu değerleri genel olarak arttırır ve böylece yük kapasitesi buna göre azalır. 8 Belirtilen ölçüler ortalama değerlerdir. Temel donanıma 
sahip ve yüksüz durumdaki araçlar için geçerlidir. Ayrıntılı teknik değerleri www.mercedes-benz.com.tr altında bulabilirsiniz.

Köşeli parantez içindeki değerler 
otomatik şanzımana sahip motorlara 
yöneliktir.

Motor için en iyisi:  
Mercedes-benz orijinal motor yağları.

Dizel MOTOR benzinli MOTORlaR

SlC 250 d SlC 180 SlC 200 SlC 300 Mercedes-aMg SlC 43

Silindir yerleşim düzeni/sayısı Sıralı/4 Sıralı/4 Sıralı/4 Sıralı/4 V/6

Toplam silindir hacmi (cm3) 2143 1595 1991 1991 2996

Nominal güç1 [kW (BG) d/dk.’da] 150 (204)/3800 115 (156)/5300 135 (184)/5500 180 (245)/5500 270 (367)/5500–6000

Nominal tork1 [Nm d/dk.’da] 500/1600–1800 250/1200–4000 300/1200–4000 370/1300–4000 520/2000–4200

Şanzıman 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC

Hızlanma 0–100 km/saat (s) 6,6 8,1 6,9 5,8 4,7

Azami hız yakl. (km/saat) 245 223 237 2502 2502

Ön aks, arka aks lastik ebadı 225/40 R 18, 245/35 R 18 225/40 R 18, 245/35 R 18 225/40 R 18, 245/35 R 18 225/40 R 18, 245/35 R 18 225/40 R 18, 245/35 R 18

Yakıt Dizel yakıt Süper benzin Süper benzin Süper plus benzin Süper plus benzin

Yakıt tüketimi3 (lt/100 km)
şehir içi
şehir dışı
karma

5,5–5,2
4,2–3,9
4,7–4,4

7,7–7,3
5,2–4,7
6,1–5,6

7,9–7,5
5,2–4,7
6,1–5,7

7,8–7,5
5,2–4,7
6,2–5,8

10,7
6,2
7,8

CO2 emisyonları3 (g/km) karma 123–114 139–128 143–133 144–134 178

Emisyon sınıfı4/Verimlilik sınıfı5 Euro 6/B Euro 6/C Euro 6/C Euro 6/C Euro 6/E

Depo hacmi (lt) (bunun yakl. rez. kısmı) 60/8,0 60/8,0 60/8,0 60/8,0 70/9,0

Bagaj hacmi6 (lt)
tavan kapalıyken
tavan açıkken

285
180

335
225

335
225

335
225

335
225

Dönüş çapı (m) 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52

Boş ağırlık7 (kg) 1605 1460 1480 1505 1595

Müsaade edilen toplam ağırlık (kg) 1905 1775 1795 1820 1890

Uzunluk8/Ayna dahil genişlik8 (mm) 4133/2006 4133/2006 4133/2006 4133/2006 4143/2006

Aks mesafesi8 (mm) 2430 2430 2430 2430 2430

İz açıklığı, ön8/arka8 (mm) 1558/1548 1559/1565 1559/1565 1551/1568 1551/1566




