SL

Roadster

Unleash your senses.
SL – er zijn nauwelijks initialen die voor meer euforie zorgen. Laat u ook
aansteken door een designicoon die u van sportiviteit en modern luxury
onder een stralende hemel laat genieten. De nieuwe generatie SL – de
legendarische traditie van deze sportwagen wordt met hypermoderne
ondersteltechnologie dynamisch naar het hier en nu verplaatst.

opzIenBaRend In eLk FoRMaat.
Beleef de SL in HD-kwaliteit. Met de Mercedes-Benz catalogus app voor de iPad® en
het digitale instructieboekje ’Mercedes-Benz Guides’ voor de iPhone®. Beide apps bevatten
veel filmpjes en uitgebreide informatie. Ze zijn gratis te downloaden in de iTunes Store®.

de fraaie kanten van een icoon.

de innovatieve kanten van een icoon.

2 | Mercedes-Benz SL 500
Briljantblauw metallic
Uitrustingslijn AMG Line, multispaaks lichtmetalen
AMG-velgen, bekleding in nappaleder Exclusief porselein/
zwart, sierdelen in essenhout zwart glanzend

24 | Mercedes me connect
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32 | Motoren
33 | Automatische transmissie 9G-TRONIC
34 | Active Body Control-onderstel
35 | DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s
36 | Mercedes-Benz Intelligent Drive
37 | Rijassistentiepakket plus
38 | Led-Intelligent Light System
39 | Integraal veiligheidsconcept
40 | Open-air comfort
42 | Ruimtecomfort
43 | Zitcomfort
44 | Interieur
46 | Infotainment en multimedia
48 | Uitrustingspakketten en accessoires
54 | Velgen
56 | Mercedes-AMG modellen
76 | Technische gegevens, afmetingen,
bekledingen, sierdelen en lakken

14 | Mercedes-Benz SL 400
Selenietgrijs metallic
Vijfspaaks lichtmetalen velgen, bekleding in nappaleder
Exclusief zwart, sierdelen in aluminium carbongeslepen
licht
56 | Mercedes-aMG SL 63
designo diamantwit bright
AMG-carbonpakket exterieur, kruisspaaks gesmede
AMG-velgen, matzwart en glansgedraaide velgrand,
bekleding in nappaleder Exclusief zwart, sierdelen in
AMG-carbon
66 | Mercedes-aMG SL 65
Briljantblauw metallic
Tienspaaks gesmede AMG-velgen, keramisch hoogglanzend gepolijst, bekleding in nappaleder
Exclusief gemberbeige/espressobruin, sierdelen in
AMG-carbon

De afbeeldingen en omschrijvingen kunnen afwijken van de in België en Nederland geldende
standaard- en leverbare uitvoeringen.
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Een buitenaards uiterlijk.
Het unieke, markante gezicht van de SL roept bij roadsterliefhebbers de
mooiste herinneringen op. De steile grille is een moderne interpretatie van
de grille van de SL 300 Panamericana, een elegante verwijzing naar het
roemruchte model dat destijds werd uitgeroepen tot ’sportwagen van de
eeuw’. De grille van de SL is uitgevoerd als diamond grille in chroom met
led-koplampen.
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De perfecte lichaamstaal.
De Mercedes-Benz onder de roadsters is superieur zonder zichzelf te
hoeven bewijzen. Het tijdloze silhouet straalt pure elegantie in zijn
sportiefste vorm uit. En met de optionele AMG Line is de SL het toonbeeld
van progressiviteit.
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Een open karakter.
De SL verbergt zijn kwaliteiten niet. Bij alle dakvarianten kan het bij het
wegrijden gestarte openen of sluiten tot een snelheid van 40 km/h
worden afgesloten. Zodat de horizon een grenzeloze hemel wordt. En de
dagelijkse sleur ver uit het zicht verdwenen is. De nieuwe, automatische
bagageruimteafscheiding zorgt daarbij perfect voor uw bagage. Zelfs buiten
het geijkte cabrioseizoen kunt u open blijven rijden, dankzij de optionele
hoofdruimteverwarming AIRSCARF en het elektrisch bediende windscherm.
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Verbreed niet alleen de horizon maar ook uw blik.
Energie in zijn spannendste vorm. De nieuw vormgegeven, brede achterzijde met
geïntegreerde uitlaatsierstukken en diffusor straalt een en al dynamiek uit. De
grote multispaaks lichtmetalen AMG-velgen zijn daarbij harmonieus op de carrosserie
afgestemd.
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Bij de SL zijn kosten noch moeite
gespaard om onovertroffen sportiviteit
en exclusiviteit te creëren: de cockpit
overtuigt door zijn unieke ruimtegevoel,
hoge zitcomfort en luxe uitstraling.
U kunt kiezen uit talrijke materialen,
kleuren en het exclusieve designo
programma, met onder andere elegant
nappaleder Exclusief en hoogwaardige sierdelen in aluminium, hout of
carbon.

12

Hij vindt zichzelf steeds opnieuw uit.
Net als de eerste keer.
De traditie wordt op spannende wijze
opnieuw geïnterpreteerd. Met innovaties
van deze tijd. De SL was en is altijd
het resultaat geweest van een sterke
drijfveer: passie. En staat niet alleen
garant voor unieke rijervaringen maar ook
voor de hoogste standaards als het
om veiligheid en comfort gaat. Waarvan
Mercedes-Benz Intelligent Drive het
manifest is: onze visie op autonoom rijden
zonder ongevallen.
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De mythe toont zijn ware gezicht.
Een gezicht dat direct aanspreekt dankzij de standaard AMG-styling. De beide powerdomes op de motorkap
verwijzen naar de kracht die eronder schuilgaat. De V6-biturbomotor is nu nóg krachtiger en heeft nog geen
5 seconden nodig om van 0 naar 100 km/h te sprinten. De V8-motor daarentegen heeft een onmiskenbaar diep
geluid en beschikt over een imposant vermogen van 335 kW (455 pk) en 700 Nm koppel.
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Het wegdek wordt genadeloos geteisterd.
Elke bocht een feest, golvende kustwegen een waar genot, net zoals het gladde asfalt in
de stad. Dankzij het optionele Active Body Control-onderstel kunt u niet alleen genieten van
fascinerende dynamiek maar ook van ontspannen cruisen. En met de vijf DYNAMIC SELECTrijprogramma’s kunt u uw belevenissen nog verder individualiseren. Variërend van comfortabel
tot extreem sportief. Het is helemaal aan u om te beslissen hoe u de SL in herinnering wilt
houden.
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Hij rijdt als een droom.
Terugschakelen. Opschakelen. Snelle tussensprints. Nauwelijks tijd om adem te halen. De automatische
transmissie 9G-TRONIC laat geen seconde onbenut en zet de prestaties van de SL snel, nauwkeurig en zonder
enige krachtonderbreking om. Zo soepel dat u er nauwelijks iets van merkt.
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U hebt al over de dynamiek en prestaties van de SL gelezen. En hoe dat onovertroffen
rijplezier oplevert. Hier ziet u hoe performance ergonomisch wordt vormgegeven, zodat
u alles nóg intenser kunt beleven. Met sportstoelen die uitstekende zijdelingse ondersteuning
bieden door de hoge zijkanten en een multifunctioneel sportstuur met schakelpaddles,
dat perfect in de hand ligt. De kracht van de SL wordt gedirigeerd door uw vingers en
voortgedreven door uw passie.
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De roemruchte geschiedenis gaat verder. Met u in de hoofdrol.
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Bij onze volgende grote innovatie
staat u volledig in het middelpunt.
We willen u op www.mercedes.me met nieuwe services, producten en belevenissen
enthousiasmeren, inspireren en verrassen. Maar u kunt ons ook komen bezoeken
in onze Mercedes me Stores in steden als Hamburg, Milaan, Tokio en Hongkong.
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Mercedes me.
Welkom in uw wereld van Mercedes-Benz.
U stelt nieuwe vragen en Mercedes-Benz geeft u een antwoord: Mercedes me. Uw persoonlijke
toegang tot de fascinerende wereld van Mercedes-Benz. Met innovatieve, geïndividualiseerde
mobiliteits-, connectiviteits-, service- en financieringsoplossingen, en een merkbeleving die
voortdurend wordt uitgebreid. Innovatief, eenvoudig en actueel: www.mercedes.me
Stap in – met uw smartphone, tablet of pc. En samen zullen we de wereld van de toekomst
vormgeven. Overal en altijd.

Mercedes me connect betekent feitelijk dat u en uw
auto elektronisch met elkaar zijn verbonden. In de praktijk
houdt dit nog veel meer in: uw auto wordt deel van uw
persoonlijke belevingswereld. Voor meer comfort. En voor
het goede gevoel dat u ook onderweg altijd verbonden
bent. Onder Mercedes me connect vallen standaardservices,
waarmee wij u bij pech onderweg of bij een ongeval
ondersteuning bieden, en Remote Online-services waarmee
u voertuiginstellingen op uw smartphone kunt regelen.
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Mercedes me finance biedt u diverse lease- en
financieringsmogelijkheden voor de auto van uw dromen.
Mercedes-Benz Financial Services helpt u graag bij uw
keuze voor de optimale lease- of financieringsoplossing en
de verzekering die het beste bij u past. Met onze leaseproducten rijdt u altijd in de nieuwste modellen en geniet
u van maximale flexibiliteit. U betaalt namelijk niet voor
de aanschaf maar voor het gebruik en profiteert zo van aantrekkelijke maandelijkse tarieven. Met onze financieringsmogelijkheden betaalt u uw nieuwe Mercedes-Benz op de
manier die bij uw persoonlijke financiële planning past.
Hierbij worden de aanbetaling en de contractduur, en dus
de maandelijkse kosten, samen met u bepaald. Daarnaast
beschermen onze individuele verzekeringen niet alleen uw
auto, maar sparen ook uw portemonnee.

Mercedes me inspire is uw toegang tot een fascinerende
merkbeleving en een inspirerende dialoog. Om ervoor te
zorgen dat we altijd de beste oplossingen kunnen bieden,
delen we onze ideeën met u en willen we graag weten
wat uw wensen zijn. Hiervoor bieden we bijvoorbeeld een
community en ook aanbiedingen en belevenissen op het
gebied van events, reizen en lifestyle, die verder gaan dan
de klassieke voertuigthema’s.
Mercedes me move biedt toegang tot de intelligente
mobiliteitsoplossing moovel: in deze mobiliteits-app zijn de
aanbiedingen van verschillende mobiliteitsaanbieders
gebundeld, zodat u altijd optimaal van A naar B onderweg
bent. car2go is niet alleen pionier maar ook wereldwijd
marktleider op het gebied van free-floating carsharing;
car2go black staat voor carsharing via de smartphone
met Mercedes-Benz voertuigen. En met de mytaxi-app kunt
u een taxi bestellen, zien wanneer de taxi er is en op
eenvoudige wijze betalen.

Mercedes me assist biedt u de mogelijkheid om snel
en eenvoudig online een onderhoudsafspraak te maken bij
de Mercedes-Benz dealer. Ook kunt u online het onderhoudsboekje raadplegen en zien welk onderhoud er aan
uw auto is uitgevoerd. Het onderhoudsbericht is al één
dag na een onderhoudsbeurt online beschikbaar. Naast
het actuele onderhoudsbericht kunt u ook de volledige
onderhoudsgeschiedenis en de onderhoudsintervallen van
uw auto bekijken en afdrukken.
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Onze service past perfect bij uw Mercedes-Benz.
U krijgt meer dan een auto. U krijgt iets onbetaalbaars, namelijk Mercedes-Benz als exclusieve partner. Voor u betekent
dit zekerheid en onafhankelijkheid, zodat u zich nergens zorgen over hoeft te maken. Met andere woorden: het goede
gevoel een Mercedes-Benz te rijden.

Het beste voor uw Mercedes-Benz. Niemand kent uw auto
beter dan onze ervaren specialisten in de Mercedes-Benz
werkplaatsen. Het uitgebreide serviceaanbod en de hoge
kwaliteit zorgen ervoor dat uw auto in topconditie blijft.
Daarom vertrouwen wij op beproefde Mercedes-Benz
originele onderdelen en speciaal gereedschap.
Het beste voor u. Met de Mercedes-Benz servicecontracten gaat u zorgeloos op weg. Hiermee weet u
altijd welke onderhoudswerkzaamheden er binnenkort
en op de lange termijn gepland zijn. En dankzij de vaste
maandelijkse kosten weet u precies waar u aan toe bent.
Bovendien bent u optimaal tegen extra werkplaatskosten
gedekt.

Het beste voor uw mobiliteit. Met Mercedes-Benz Mobilo1
wordt u in heel Europa snel en vakkundig geholpen
bij pech onderweg, een ongeval, een klein probleem of
vandalisme. Hiermee hebt u recht op pechhulp, een
vervangend voertuig, wegslepen of een hotelovernachting.
De mobiliteitsgarantie is twee jaar vanaf de eerste kentekenregistratie geldig en kan worden steeds vernieuwd
tot maximaal dertig jaar. Wanneer u hulp nodig hebt,
bereikt u ons in heel Europa op het gratis telefoonnummer
00800 – 1 777 77772.
m

koM MeeR te weten
Meer informatie over de Mercedes-Benz servicecontracten vindt u
op www.mercedes-benz.nl of bij uw Mercedes-Benz dealer. Uw
Mercedes-Benz dealer stelt graag een persoonlijke offerte voor u op.

1
2

Conform de voorwaarden van de Mercedes-Benz servicecontracten. Mobilo kan na elke onderhoudsbeurt bij een Mercedes-Benz dealer worden vernieuwd tot maximaal dertig jaar.
Vanuit het buitenland kunnen roamingkosten door uw provider in rekening worden gebracht.
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Wat zou de autosport zijn zonder Mercedes-Benz?
Het eerste voertuig dat een autorace won, werd aangedreven door een Daimler motor. De eerste
Mercedes was een racewagen: de legendarische ’Zilverpijl’ – een legende. Onze betrokkenheid bij
sportevenementen kent een lange traditie. Autosport is onlosmakelijk verbonden met ons merk
en alle voertuigen waarop een ster prijkt. Beleef onze unieke geschiedenis als de dag van gisteren
in het Mercedes-Benz Museum in Stuttgart.

m

LeeS MeeR
In het Mercedes-Benz Museum in Stuttgart vindt u bijna
130 jaar legendarische automobielgeschiedenis op één enkele
plek. Op een totale oppervlakte van 16 500 m2 worden
meer dan 1500 stukken tentoongesteld, waaronder unieke
stukken als de oudste nog behouden Mercedes uit 1902
en de legendarische ’vleugeldeur’. Meer informatie vindt u op
www.mercedes-benz.com/museum
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Wat zou Mercedes-Benz zijn zonder de autosport?
Op 3 juni 1934 werd de mythe van de ’Zilverpijlen’ geboren tijdens de ’Internationale Eifelrennen’
op de Nürburgring. Het ’Zilverpijl’-fabrieksteam MERCEDES AMG PETRONAS zette deze roemrijke
traditie voort tijdens het Formule-1-seizoen van 2014. De inzet werd bekroond met een indrukwekkende dubbele zege: het wereldkampioenschap en de constructeurstitel. Maar niet alleen op het
circuit was het team succesvol: elke afgelegde meter droeg bij aan de ontwikkeling van de hybride
technologie voor de serieproductie.

m

LeeS MeeR
Beleef de fascinerende Formule 1 multimediaal.
http://www.facebook.com/MercedesAMGF1
http://twitter.com/MERCEDESAMGF1
http://www.youtube.com/user/MERCEDESAMGPETRONAS
http://plus.google.com/+Mercedesamgf1/posts
http://instagram.com/MercedesAMGF1#
http://www.MercedesAMGF1.com

MERCEDES AMG PETRONAS F1 W06 Hybrid, seizoen 2015.
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Performance waar u enthousiast van wordt.
De motoren van de nieuwe generatie SL overtuigt door trekkracht en een rustige motorloop, en staat garant voor een
intens rijgevoel. De zescilinder benzinemotor van de SL 400 beschikt over een vermogen van 270 kW (367 pk) en een
maximumkoppel van 500 Nm. Reeds bij lage toerentallen ontplooit deze zijn imposante kracht. De lichtgewicht
constructie, turbo-oplading, nauwkeurige piëzo-injectorgeleide verbranding en verstelbare nokkenassen zorgen voor
een lager verbruik en hogere prestaties. De SL 500 heeft een vermogen van 335 kW (455 pk) en 700 Nm maximumkoppel, waarbij de turbo voor enorme koppelreserves zorgt. Voor soevereine prestaties op elk willekeurig moment.
Beide motoren zijn standaard uitgerust met het eCo start-stopsysteem, waarmee bij het wachten voor een verkeerslicht
of in langzaamrijdend verkeer brandstof kan worden bespaard, zonder dat dit afbreuk doet aan de prestaties en dynamiek
van de SL.
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9G-TRONIC. De schakelcentrale voor diepe emoties.
De SL kenmerkt zich door de speelse wijze waarop kracht op het wegdek wordt overgedragen. De automatische
transmissie 9G-tRonIC voegt daaraan elegantie toe. Met de negen vooruitversnellingen van de 9G-TRONIC ervaart
u efficiëntie, comfort en dynamiek op een heel nieuw niveau. De 9G-TRONIC is de eerste negentraps automatische
transmissie ter wereld met een hydrodynamische koppelomvormer in het premiumsegment. Het grote overbrengingsbereik
zorgt ervoor dat het toerentalniveau laag gehouden kan worden. Hierdoor neemt het rijcomfort toe en tegelijkertijd het
geluidsniveau af. Door kleinere toerentalsprongen tussen de afzonderlijke versnellingen kan er sneller worden geschakeld,
wat tot nóg meer spontaniteit en dynamiek leidt. Tegelijkertijd overtuigt de 9G-TRONIC met soepele, nauwelijks waarneembare schakelmomenten. Omdat met de 9G-TRONIC afzonderlijke versnellingen kunnen worden overgeslagen, kunt u heel
snel terugschakelen voor korte, snelle tussensprints.

aandRIjVInGSteCHnoLoGIeën
Met behulp van de dIReCt SeLeCt-keuzehendel in de middenconsole kunnen de automatische rijstanden R, N en D worden
geselecteerd. De parkeerstand wordt gekozen door op de knop P
te drukken, die voor de keuzehendel in de middenconsole is
aangebracht.
Dankzij de cruisecontrol met snelheidsbegrenzing kan er
ontspannen en zuinig worden gereden, met name op lange
trajecten. Naast de gewenste cruisesnelheid kan eveneens een
individuele maximumsnelheid worden ingesteld om er bijvoorbeeld zeker van te zijn dat een voorgeschreven maximumsnelheid
wordt aangehouden.
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Een meesterlijk onderstel. Ingesteld op nóg meer dynamiek.
Meer rijcomfort en tegelijkertijd een optimale rijdynamiek. Het optionele Active Body
Control-onderstel lost deze tegenstrijdigheid briljant op dankzij de geraffineerde techniek
van vier hydraulisch actieve veerpoten. Het resultaat is dat de SL minder geneigd is om
te gaan duiken bij het wegrijden en afremmen, en minder overhelt in een bocht. Anders
gezegd: de SL ligt als een blok op de weg. Dankzij de effectieve demping kunt u ook bij
een sportieve rijstijl van een hoog comfortniveau genieten.

Bij hoge snelheden wordt het niveau van de carrosserie automatisch verlaagd voor
betere rijstabiliteit. De instelling ’Curve’ zorgt voor een unieke rijervaring. Hierbij wordt
de natuurlijke neiging tot overhellen omgedraaid, net zoals bij het zogeheten ’carving’,
waardoor de SL zich elegant in bochten vleit. Op provinciale en snelwegen zorgt deze
instelling echter voor een uniek rijgevoel en meer comfort. En voor heel veel rijplezier.
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DYNAMIC SELECT. Rijk geschakeerd schakelen.
Met DYNAMIC SELECT kan met één vingertop een
comfortabele, sportieve, uiterst sportieve, efficiënte of
individuele rijstijl worden opgeroepen. Afhankelijk van
het gekozen rijprogramma worden parameters als de
karakteristieken van motor, onderstel en besturing
aangepast. Het uitgebalanceerde en op optimaal verbruik
ingestelde ’Comfort’-rijprogamma is de standaardinstelling. Het rijprogramma ’Sport’ kenmerkt zich daarentegen door progressievere besturingskarakteristieken,
een sportief-straffe afstelling van het onderstel, spontanere
reactie van het gaspedaal en gewijzigde schakelpunten.

Met ’Sport plus’ kan nóg sportiever worden gereden.
Het onderstel en de aandrijflijn worden dan dynamischer
afgesteld. Het ECO start-stopsysteem wordt hierbij
gedeactiveerd. Het doel van het rijprogramma ’Eco’ is een
zo laag mogelijk brandstofverbruik. Daarvoor worden de
karakteristieken van het gaspedaal en de schakelmomenten
aangepast, net zoals de prestaties van onder andere de
stoelverwarming, achterruitverwarming en airconditioning.
Tot slot kunnen met behulp van het rijprogramma
’Individual’ de verschillende parameters volledig individueel
worden ingesteld.

ondeRSteL en StUURInRICHtInG
Het elektronisch geregelde onderstel met adaptief dempingssysteem zorgt voor meer rijplezier en comfort. Om de demping
optimaal op de rijsituatie af te stemmen, worden de karakteristieken
van het systeem continu traploos aangepast, variërend van sportief
tot comfortabel.
Voor de finishing touch wordt gezorgd door de snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging dYnaMIC SteeRInG met een variabele
overbrenging die afhankelijk is van de stuurhoek. Dit systeem zorgt
er bijvoorbeeld op bochtige trajecten voor dat er dynamischer wordt
gereageerd en draagt bovendien bij aan een optimale rechtuitstabiliteit. Bovendien hoeven er minder stuurbewegingen te worden
uitgevoerd en hoeft minder kracht te worden uitgeoefend bij het
parkeren en manoeuvreren.
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Mercedes-Benz Intelligent Drive. Een nieuwe horizon.
Onze visie is rijden zonder ongevallen. Wij noemen dit Mercedes-Benz Intelligent drive. Maar wat houdt dat in
de praktijk in? In combinatie met het rijassistentiepakket plus neemt de SL zijn omgeving met behulp van een
multi-purpose stereocamera en radarsensoren intensiever, nauwkeuriger en sneller waar. Deze informatie wordt door
intelligente algoritmen en krachtige processoren geanalyseerd, waardoor tegemoetkomende, vooruitrijdende of
overstekende voertuigen, voetgangers en zelfs verschillende soorten verkeersborden en wegmarkeringen kunnen
worden herkend en gecategoriseerd.

MeRCedeS-Benz InteLLIGent dRIVe
Een multi-purpose stereocamera, korteen langeafstandsradars en een netwerk
van sensoren vormen de basis voor de
veiligheids- en assistentiesystemen in de
nieuwe SL.
1 | Multi-purpose stereocamera.
2 | Lange-/middellangeafstandsradar.
3 | Korteafstandsradar.
4 | Ultrasone sensoren.
5 | Multi-mode radar.

m

LeeS MeeR
Maak nader kennis met het fascinerende Mercedes-Benz
Intelligent drive voor pc, tablet of smartphone
op www.mercedes-benz-intelligent-drive.com
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Rijassistentiepakket plus. Minder gevaar.
Ingrijpen indien nodig. Inhouden wanneer mogelijk. Dat zijn de basiskenmerken van het
optionele rijassistentiepakket plus, dat uit veiligheids- en assistentiesystemen bestaat die
de bestuurder ontlasten, het risico op een ongeval verminderen en de bescherming van
de inzittenden en overige verkeersdeelnemers verbeteren. De afstand pilot met stuur pilot
helpt de bestuurder een veilige afstand tot de voorligger aan te houden en in het midden
van de rijstrook te blijven rijden. De actieve remassistent met kruispuntfunctie kan vooral
in het dagelijks verkeer het risico op kop-staartbotsingen, ongevallen op kruispunten en
aanrijdingen met voetgangers verminderen.

De actieve spoorassistent biedt ondersteuning wanneer een rijstrook onbedoeld wordt
verlaten. Hierbij wordt de bestuurder met behulp van een licht vibrerend stuurwiel
gewaarschuwd voor mogelijk gevaar. Wanneer hierop niet wordt gereageerd, kan met
behulp van autonome, eenzijdige remingrepen de auto worden teruggeleid naar
de oorspronkelijke rijstrook. pRe-SaFe® pLUS is een uitbreiding op het preventieve
beschermingssysteem voor de inzittenden pRe-SaFe®, dat maatregelen neemt
wanneer een kop-staartbotsing dreigt.
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Stralend licht.
De nieuw vormgegeven, dynamische volledige ledkoplampen ogen niet alleen fraai maar zijn ook intelligent.
Met een bijzonder dag- en nachtdesign en geraffineerde,
efficiënte technologie, zoals u dat van Mercedes-Benz mag
verwachten. Het led-Intelligent Light System overtuigt
met een laag energieverbruik en een hoge levensduur. Maar
bovenal zorgt het systeem voor een beter zicht en daarmee
voor meer veiligheid. Bij het afslaan zorgt de afslagverlichting
voor meer veiligheid op kruisingen door betere zijdelingse
verlichting, terwijl de actieve bochtenverlichting voor meer
veiligheid in bochten zorgt. Voor optimaal zicht op provinciale wegen en snelwegen past het dimlicht zich automatisch
aan de licht- en rijomstandigheden aan.

MeeR LICHt
Led-InteLLIGent LIGHt SYSteM

Met de adaptieve grootlichtassistent plus kan permanent met ingeschakeld
grootlicht worden gereden zonder de overige verkeersdeelnemers te verblinden.

Het led-Intelligent Light System in detail: 1 | Op provinciale wegen wordt de linker berm, met name ook wanneer het
mistlicht is ingeschakeld, aanzienlijk beter verlicht. 2 | Op snelwegen wordt het zicht met circa 60 % verbeterd. 3 | De

Op deze manier beschikt de bestuurder steeds over de grootst mogelijke
reikwijdte van de koplampen. Deze functie is actief vanaf 30 km/h op onver-

actieve bochtenverlichting zorgt voor meer veiligheid in bochten 4 | en de afslagverlichting bij het afslaan op kruisingen

lichte wegen.

vanwege de betere zijdelingse verlichting. Het uitgebreide mistlicht vermindert zelfverblinding die veroorzaakt wordt door

De led-achterlichten zorgen niet alleen voor visueel opvallende accenten

de weerkaatsing van licht in de mist.

maar ook voor meer veiligheid dankzij het snelle reactievermogen.
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Het goede gevoel in een Mercedes-Benz te rijden.
Als eerste autofabrikant ter wereld hebben wij een integraal veiligheidsconcept ontwikkeld. Met als doel optimaal
op gevaren te kunnen reageren en de gevolgen van een ongeval te verminderen. Niet alleen voor de inzittenden van een
Mercedes-Benz, maar ook voor alle overige verkeersdeelnemers.
VeILIG RIjden

BIj GeVaaR

BIj een onGeVaL

attentIon aSSISt kan vooral op lange trajecten
en ’s nachts voor meer veiligheid zorgen. Het systeem kan
aan de hand van het stuurgedrag tekenen van vermoeidheid en onoplettendheid herkennen en de bestuurder met
zicht- en hoorbare signalen waarschuwen.

Het beschermingssysteem voor inzittenden pRe-SaFe®
kan kritieke rijsituaties vroegtijdig herkennen en bij
een dreigend ongeval voorzorgsmaatregelen treffen om
de inzittenden te beschermen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld het aanspannen van de veiligheidsgordels of het automatisch sluiten van geopende zijruiten.

Met behulp van een uitgebreid beschermingssysteem kan
het risico op letsel van de inzittenden en overige verkeersdeelnemers worden verminderd. Daartoe behoort ook de
actieve motorkap, die bij een ongeval automatisch een
paar centimeter omhoog kan komen, om op deze manier
voetgangers of fietsers te beschermen. Bij een ongeval
zorgen talrijke airbags voor de nodige bescherming en
verminderen bovendien het risico op zwaar letsel.

De doorontwikkelde verkeersbordenassistent (alleen
leverbaar in combinatie met het standaard COMAND Online)
inclusief waarschuwing wanneer tegen het verkeer in
wordt gereden bij eenrichtingsverkeer, kan met behulp van
een camera snelheidsbeperkingen, inrij- en inhaalverboden herkennen, wanneer deze opgeheven zijn, en deze
op het display weergeven. Als tegen de rijrichting in
wordt gereden, wordt de bestuurder hiervan op de hoogte
gebracht met zicht- en hoorbare waarschuwingen.
De actieve dodehoekassistent waarschuwt de bestuurder
bij het wisselen van rijstrook als zich een voertuig in de
dode hoek bevindt. Met behulp van eenzijdige remingrepen
kan een mogelijke botsing worden voorkomen. De dodehoekassistent maakt deel uit van het optionele rijassistentiepakket plus.

De actieve remassistent is standaard bij de SL. De
optionele actieve remassistent met kruispuntfunctie
maakt deel uit van het rijassistentiepakket plus en kan
waarschuwen voor een dreigend ongeval, ondersteuning
bieden bij het remmen en in noodgevallen automatisch
remmen. Het systeem kan met behulp van radarsensoren
en een stereocamera langzaamrijdende, stoppende en
stilstaande voertuigen, overstekend verkeer op kruisingen
en voetgangers herkennen die zich in de gevarenzone
bevinden. Zodra gevaar is waargenomen, geeft het systeem
zicht- en hoorbare waarschuwingssignalen. Wanneer de
bestuurder hierop reageert, kan het systeem de remdruk
verhogen en, indien nodig, autonoom een noodstop
uitvoeren. Wanneer er niet wordt gereageerd, kan het
systeem – behalve op kruisingen – autonoom remmen.

na een onGeVaL

Elke Mercedes-Benz is uitstekend uitgerust voor het geval er
eerste hulp moet worden verleend. Wanneer een ongeval
heeft plaatsgevonden, kan de motor automatisch worden
afgezet, kunnen de noodknipperlichtinstallatie en de
noodverlichting in het interieur worden geactiveerd en kan
tevens de centrale portiervergrendeling worden ontgrendeld. Tot slot kan ook het Mercedes-Benz noodoproepsysteem (landenspecifiek) de GPS-coördinaten en overige
belangrijke gegevens van de auto doorgeven. Maar we hopen
natuurlijk dat dergelijke maatregelen nooit nodig zijn.
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Het pure cabriogevoel. Met een zweem praktische finesse.
Ook als de zon zich niet laat zien, is open rijden in de SL nog steeds zeer genoeglijk. Bij
lage buitentemperaturen kan comfortabel open worden gereden dankzij de optionele
hoofdruimteverwarming aIRSCaRF voor (standaard bij de Mercedes-AMG SL 65). Met
behulp van verstelbare luchtuitstroomopeningen in de hoofdsteunen vormt warme
lucht een onzichtbare sjaal om de nek van de bestuurder en voorpassagier. Er kunnen drie
temperatuurstanden worden ingesteld. De lucht stroomt over lamellen en wordt met behulp
van een verwarmingselement op temperatuur gebracht. Een ventilator zorgt vervolgens voor
de vereiste uitstroomsnelheid. Deze wordt automatisch op de rijsnelheid afgestemd. Het
optionele, elektrisch bediende windscherm kan met een druk op de knop worden geactiveerd om tocht in het interieur tegen te gaan. Wanneer het windscherm wordt gedeactiveerd, wordt dit verzonken in de bekleding van het achtercompartiment. Bij bediening van de
windschermtoets onder de handsteun in de middenconsole, wordt een trapeziumvormig
frame met behulp van een elektromotor ontvouwd. Daaronder wordt een fijnmazig net
gespannen waarmee tocht in het interieur wordt tegengegaan.

Met behulp van de automatische bagageruimteafscheiding bewijst de SL dat ook
legendes zichzelf opnieuw kunnen uitvinden. De afscheiding tussen de bagageruimte en
het variodak kon tot nu toe alleen met de hand in de open of gesloten stand worden
gezet. Vanaf nu wordt dit automatisch uitgevoerd. Bevindt de bagageruimteafscheiding
zich in de hoogste stand voor meer volume in de bagageruimte, dan verplaatst deze zich
automatisch naar beneden wanneer de kap wordt geopend. Zodra het kofferdeksel wordt
geopend, verplaatst de afscheiding zich automatisch weer naar boven. Het systeem
werkt bovendien veilig. Zodra een obstakel wordt waargenomen of wanneer er onvoldoende
plaats is in de bagageruimte, wordt de activering van de bagageruimteafscheiding
onderbroken. In dat geval wordt er een waarschuwingsmelding op het combi-instrument
weergegeven: ’Bagageruimteafscheiding sluiten’. Praktisch detail: omdat de bagageruimteafscheiding automatisch opent, hoeft bagage niet eerst op de grond te worden
gezet voordat deze kan worden ingeladen.
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VaRIodak
Bij de SL wordt het ongeëvenaarde rijplezier van een roadster gecombineerd met het lage geluidsniveau van een coupé. Het opvouwbare variodak kan
met één druk op de knop in minder dan 20 seconden worden geopend of gesloten. Het bij het wegrijden gestarte openen of sluiten kan tot een snelheid
van 40 km/h worden afgesloten.
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Altijd onder een
stralende hemel.
Het optionele MaGIC SkY ContRoL zorgt ook als het
dak gesloten is voor een open-air gevoel. Binnen enkele
seconden verkleurt het elektrochromatische glas van het
panoramavariodak van donker naar transparant of
omgekeerd. In donkergetinte toestand wordt het interieur
aanzienlijk minder warm door zonnestralen. MAGIC
SKY CONTROL wordt via een schakelaar in de dakconsole
geactiveerd. Door elektrische spanning worden de deeltjes
in de glazen constructie dusdanig gericht dat er licht door
het glas kan vallen. De passagiers hebben dan vrij zicht
naar boven en kunnen genieten van een bijzonder lichte,
vriendelijke sfeer in het interieur. Wanneer het systeem
is uitgeschakeld, wordt het glas donker. De deeltjes richten
zich dan volgens het toevalsprincipe en blokkeren op
deze wijze grotendeels de lichtinval.

RUIMteCoMFoRt
Het standaard panoramavariodak inclusief zonnescherm combineert het
grandioze uitzicht vanuit een roadster met het lage geluidsniveau van een
coupé. Hierbij zorgt een groot glasoppervlak in het dak voor vrij zicht naar
boven. Het bijbehorende zonnescherm (rollo) wordt met de hand bediend
en houdt storende zonnestralen tegen.
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Comfortabel op de eerste rang.
Met de optionele actieve multicontourstoelen kunnen de
bestuurder en passagier genieten van exclusief comfort.
Dankzij de opblaasbare luchtkamers bieden de multicontourstoelen met massage- en rijdynamiekfunctie optimaal
zitcomfort en een uitstekende zijdelingse ondersteuning. Met
behulp van verschillende luchtkamers kunnen onder andere
de zittingdiepte, de zijkanten en de stand en contouren van
de welving van de rugleuning individueel worden ingesteld.
De verstelbare lendensteun zorgt hierbij voor extra ondersteuning van de rugwervels. De zijkanten van de rugleuning passen zich tijdens de rit automatisch en dynamisch
aan, om zo op bochtrijke trajecten en bij een sportieve
rijstijl nog meer zijdelingse ondersteuning te kunnen bieden.
De vier verschillende trappen van de massagefunctie
zorgen vooral op lange trajecten voor ontspannen rijden.

zItCoMFoRt
Als het koud is, zorgt de stoelverwarming voor de bestuurder en passagier
(optie voor de SL 400) binnen de kortste tijd voor behaaglijke warmte. Met een
druk op de knop kan voor elke stoel afzonderlijk uit drie verwarmingsstanden
worden gekozen.
De actieve ventilatie van de stoelventilatie/-verwarming zorgt ervoor dat
op hete dagen de zittingen van de stoelen snel worden afgekoeld tot een
aangename temperatuur. De inschakelbare stoelverwarming daarentegen
zorgt er in het koude jaargetijde voor dat u behaaglijk kunt zitten.
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Reflecteert uw smaak
én het zonlicht.
Het interieur is nauwkeurig aan de ergonomie van de
bestuurder en passagier aangepast. Maar in een SL mag
u ook een uitgesproken esthetisch verfijnde ambiance
verwachten. De SL 500 is dan ook standaard uitgerust met
bekleding in leder in verschillende kleuren en sierdelen in
aluminium of hout. Ledersoorten in horizontale of verticale
banen, gecombineerd met zorgvuldig geselecteerde
sierdelen voldoen aan de hoogste eisen. Zoals de bekleding
in leder kristalgrijs/zwart met sierdelen in essenhout
zwart glanzend, nappaleder Exclusief zadelbruin/zwart of
porselein/zwart met sierdelen in aluminium carbongeslepen licht of populierenhout lichtbruin zijdemat. Kortom,
het interieur van de SL vormt altijd een blikvanger. En
reflecteert het zonlicht, voor hoog zitcomfort.

InteRIeUR HIGHLIGHtS
Bekleding in leder in vier kleuren voor de SL 500 (standaard)
Multifunctioneel sportstuur in nappaleder, aan de onderzijde afgevlakt,
met airbagafdekking in nappaleder (standaard)
Sierdelen in aluminium carbongeslepen licht, optie zonder meerprijs, vanaf
V8-uitvoering bovendien sierdelen in hout als optie zonder meerprijs leverbaar
dIReCt SeLeCt-keuzehendel en dIReCt SeLeCt-stuurschakelpaddles voor
de 9G-TRONIC, alsmede dYnaMIC SeLeCt met vijf rijprogramma’s (standaard)
automatische bagageruimteafscheiding (standaard)
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Een fascinerende compositie.
SL en Bang & Olufsen®, een oogstrelende combinatie. Het
optionele high-end surround sound system Bang & olufsen
BeoSound aMG – standaard bij de Mercedes-AMG SL 65 –
is speciaal voor de SL ontwikkeld. Twaalf hoogvermogenluidsprekers, een ICEpower-versterker met DSP en een
uitgangsvermogen van 1020 watt staan garant voor een
perfect afgestemde akoestiek in het interieur. Innovatieve
oplossingen zorgen daarbij voor een kristalheldere en nauwkeurige audioweergave. Met behulp van de digitale soundprocessor DSP kan het geluid op verschillende manieren
worden afgesteld, terwijl de ’Acoustic Lens Technology’
van de tweeters voor de typerende, virtuele ruimtebeleving
van de passagiers zorgt. De audiobeleving wordt perfect
afgerond door het esthetische design van de tweeters en
de hoogwaardige luidsprekerroosters in aluminium.

InFotaInMent HIGHLIGHtS
Zorgvuldig afgestemde technische componenten van het optionele Harman
kardon® Logic 7® surround sound system met een uitgangsvermogen van
600 watt en elf hoogvermogenluidsprekers zorgen voor een onmiskenbaar
ruimtelijk geluid. De inzittenden genieten op alle zitplaatsen van een 360°-klankbeleving bij stereo- en 5.1-meerkanaalsopnamen.
Luidsprekers met frontbass – in de SL beschikken alle drie de leverbare sound
systems over frontbasstechnologie. Het standaard sound system zorgt ook
wanneer er open wordt gereden met acht luidsprekers voor een briljant en
uitgebalanceerd geluid. De basluidsprekers maken deel uit van de kale
carrosserie en gebruiken het volume van de langsdragers als resonantieruimte
voor een ongeëvenaarde basweergave.
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Onderweg altijd connected.
Navigatie, telefoon, audio, video en internet – met het
bedienings- en aanduidingssysteem CoMand online heeft
de bestuurder deze en nog veel meer functies binnen
handbereik. Alle gegevens worden in kleur weergegeven
op een 17,8 cm mediadisplay met hoge resolutie. De
bediening van de functies is eenvoudig en intuïtief. Een
snel toegankelijke harde schijf met realistische topografische kaartweergave zorgt ervoor dat u ontspannen
op uw bestemming aankomt. Met een geschikte mobiele
telefoon kan tijdens stilstand op het internet worden gesurft,
terwijl onderweg Mercedes-Benz apps voor het zoeken
naar nuttige plaatsen, weerbericht en internetradio kunnen
worden gebruikt.

VeRdeRe HIGHLIGHtS
Live traffic Information (standaard) zorgt voor de ontvangst van actuele
en nauwkeurige verkeersinformatie voor een dynamische routegeleiding
en nauwkeurig berekende aankomsttijden. De gegevensoverdracht wordt
tot stand gebracht via een mobiele internetverbinding met behulp van een
communicatiemodule.
Comforttelefonie – met behulp van een universele interface in de middenarmsteun kunnen mobiele telefoons comfortabel op het handsfreesysteem
met ondersteuning voor hd-voice in de auto worden aangesloten. De mobiele
telefoon hoeft daarvoor alleen maar in de voor het type telefoon geschikte
houder (accessoire) te worden geplaatst.
De optionele sfeerverlichting zorgt met verlichting van de middenconsole,
armsteunen en beenruimtes in de kleuren solarrood, poolblauw en poolwit
voor een bijzondere ambiance in het interieur.
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De AMG Line. De sportoutfit.
In een SL gaat u dynamisch de zon tegemoet, dankzij
de standaard AMG-styling. Met de optionele AMG Line
laat de SL zich van een nóg sportievere kant zien.

HIGHLIGHtS aMG-StYLInG exteRIeUR (StandaaRd)

HIGHLIGHtS aMG LIne exteRIeUR

AMG-voorskirt in A-wing design

48,3 cm (19 inch) vijfspaaks lichtmetalen AMG-velgen, titaangrijs, glansgedraaid

Diamond grille in chroom, lamel in mat iridiumzilver en accenten in

Remschijven voor en achter geperforeerd, remklauwen voor en remblokken

hoogglanzend chroom

achter in grijs, met opschrift ’Mercedes-Benz’

AMG-achterskirt in diffusorlook in carrosseriekleur en zijdelingse luchtuitlaten

Sportonderstel 10 mm verlaagd met straffere afstelling van vering en demping

AMG-dorpelverbreders
Sportief motorgeluid, voor V6-motoren instelbaar via rijprogramma’s

m

aMG pUUR
Beleef de AMG-fascinatie vanaf pagina 56.
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Met het interieur van de AMG Line is de SL volledig
op performance gericht. Dankzij de sportieve stoelen
in verschillende ledersoorten met verticale banen
en het aan de onderzijde afgevlakte, uitstekend in de
hand liggende driespaaks sportstuur in nappaleder.

HIGHLIGHtS aMG LIne InteRIeUR
Driespaaks multifunctioneel sportstuur in nappaleder met grijze

Combi-instrument in finishvlagdesign

contrastsiernaad

Interieurhemel in zwart

Stoelen in leder, nappaleder of nappaleder Exclusief zwart geperforeerd,

Interieurhemel in DINAMICA zwart (alleen in combinatie met nappaleder
Exclusief, niet in combinatie met bekledingskleur gemberbeige/espressobruin)

met verticale banen, piping in designo platinawit pearl op de armleuningen in
de portieren, middenconsole, zijkanten van de stoelen en hoofdsteunen
Sierdelen in aluminium dwarsgeslepen licht of donker

AMG-veloursmatten met opschrift ’AMG’
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Het AMG-nightpakket. In stijlvol zwart.
Als uitbreiding op de AMG Line kan de SL nóg expressiever
worden uitgerust met markante designelementen in hoogglanzend zwart.

HIGHLIGHtS exteRIeUR
48,3 cm (19 inch) multispaaks lichtmetalen AMG-velgen, hoogglanzend
zwart, glansgedraaid (optie)
Frontsplitter in zwart hoogglanzend
Buitenspiegels in zwart hoogglanzend
Diffusor in achterskirt in zwart hoogglanzend
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De fascinatie designo.
Uw wensen voor een exclusief uiterlijk kunnen
allemaal worden vervuld met het designo programma.
Een ruime keuze aan bekledingen, zoals designo
leder Exclusief of zorgvuldig geselecteerde sierdelen
in pianolak zwart ronden het sportieve interieur
van de SL perfect af.

HIGHLIGHtS designo
designo lakken in drie kleuren

Sierdelen in designo pianolak champagnewit, pianolak zwart of designo

Acht designo interieurkleuren, waaronder designo leder Exclusief
platinawit/zwart met interieurhemel in leder zwart

bamboe naturel

designo interieurhemel in zes verschillende kleur- en materiaaluitvoeringen

designo stuurwiel in leder tweekleurig

designo veiligheidsgordels in rood of zilverkleur
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Opties.
Subtiele details, een unieke ambiance of geraffineerde
technische oplossingen – de mogelijkheden zijn nagenoeg
onbeperkt. Bekijk het in alle rust, in deze catalogus,
in de prijslijst of op www.mercedes-benz.nl. Geef uw SL
geheel vorm zoals u dat wilt.

HIGHLIGHtS In één ooGopSLaG
Het adaptief ruitenwissersysteem MaGIC VISIon ContRoL zorgt ook
tijdens het wissen voor uitstekend zicht. De reinigingsvloeistof wordt direct
vóór de wisserbladen van de ruitenwissers gespoten en vervolgens gelijk
weggewist. De ruitverwarming voorkomt daarbij ijsvorming.
Multifunctioneel stuurwiel in hout/leder.
Met behulp van het keYLeSS Go-comfortpakket inclusief op afstand
vergrendelbaar kofferdeksel kunt u de SL comfortabel openen, starten en
vergrendelen. Daarvoor hoeft u alleen maar de elektronische sleutel bij
u te hebben. Dankzij HANDS-FREE ACCESS kunt u het kofferdeksel volledig
automatisch openen en sluiten zonder het aan te hoeven raken.
Achteruit inparkeren en manoeuvreren wordt met de achteruitrijcamera een
stuk eenvoudiger en veiliger. De camera wordt automatisch geactiveerd
zodra de achteruitversnelling is ingeschakeld. Op het mediadisplay wordt de
omgeving direct achter de auto weergegeven met dynamische hulplijnen.
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Originele accessoires.
Hoe kan een icoon nog verder worden verfraaid? Met
het royale aanbod originele accessoires! Elk accessoire
voor de SL is conform de hoge kwaliteitsnormen van
Mercedes-Benz ontwikkeld. Ga voor het gehele assortiment
naar www.mercedes-benz.nl/accessoires

HIGHLIGHtS In één ooGopSLaG
Vijfspaaks lichtmetalen velgen, met banden 225/35 R19, achter optioneel
met banden 285/30 R19, zwart, glansgedraaid.
Vijfspaaks lichtmetalen velgen, met banden 225/40 R18, achter optioneel
met banden 285/35 R18, mat satijnzilver, glansgedraaid.
Bagageruimtebak laag uit slagvast polypropyleen, antislip uitgevoerd.
Geschikt voor levensmiddelen.
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40R

R82

11R 785

R70

R97

752 662

Velgen.
De SL teistert het wegdek genadeloos. Voor een perfecte performance
hebben we voor u een royaal assortiment velgen samengesteld. Variërend
van stijlvol elegant tot extreem
sportief. Zodat u overal een perfecte
indruk achterlaat.

StandaaRdUItRUStInG en optIeS
40R Multispaaks lichtmetalen velgen, vanadiumzilver,
met banden 255/40 R18 (standaard bij SL 400)
R70 Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen, vanadiumzilver, met banden 255/40 R18 voor en 285/35 R18
achter (standaard bij SL 500; optie voor SL 400)
R82 Vijfspaaks lichtmetalen velgen, hoogglanzend zwart,
glansgedraaid, met banden 255/35 R19 voor en
285/30 R19 achter (optie voor SL 400 en SL 500)

R97 Tienspaaks lichtmetalen velgen, hoogglanzend zwart,
glansgedraaid, met banden 255/35 R19 voor en
285/30 R19 achter (optie voor SL 400 en SL 500)
11R Multispaaks lichtmetalen velgen, vanadiumzilver,
glansgedraaid, met banden 255/35 R19 voor en
285/30 R19 achter (accessoirevelg af fabriek voor
SL 400 en SL 500)
752 Vijfspaaks lichtmetalen AMG-velgen, titaangrijs,
glansgedraaid, met banden 255/35 R19 voor en
285/30 R19 achter (optie voor SL 400 en SL 500;
onderdeel van AMG Line)

785 Zeven-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen,
titaangrijs, glansgedraaid, met banden 255/35 R19
voor en 285/30 R19 achter (optie voor SL 400
en SL 500)
662 Zeven-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen,
hoogglanzend zwart, glansgedraaid, met banden
255/35 R19 voor en 285/30 R19 achter (optie
voor SL 400 en SL 500; onderdeel van AMG-nightpakket voor SL 400 en SL 500)
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788

799

657

606

659

658

m

MeeR VeLGen

788 Multispaaks lichtmetalen AMG-velgen, titaangrijs,
glansgedraaid, met banden 255/35 R19 voor en

799 Tienspaaks lichtmetalen AMG-velgen, titaangrijs,
glansgedraaid, met banden 255/35 R19 voor en

657 Kruisspaaks gesmede AMG-velgen, titaangrijs,
gepolijst, met banden 255/35 R19 voor

285/30 R19 achter (optie voor SL 400 en SL 500)

285/30 R19 achter (standaard bij Mercedes-AMG
SL 63)

en 285/30 R20 achter (optie zonder meerprijs

vinden. Informatie over Mercedes-Benz

voor Mercedes-AMG SL 65; optie voor
Mercedes-AMG SL 63)

originele accessoires kunt u vinden op
www.mercedes-benz.nl/accessoires of

606 Multispaaks lichtmetalen AMG-velgen, hoogglanzend
zwart, glansgedraaid, met banden 255/35 R19
voor en 285/30 R19 achter (optie voor SL 400 en
SL 500; optie van AMG-nightpakket voor SL 400
en SL 500)

659 Tienspaaks gesmede AMG-velgen, keramisch
hoogglanzend gepolijst, met banden 255/35 R19
voor en 285/30 R20 achter (standaard bij
Mercedes-AMG SL 65)

658 Kruisspaaks gesmede AMG-velgen, matzwart,
glansgedraaide velgrand, met banden 255/35 R19
voor en 285/30 R20 achter (optie zonder
meerprijs voor Mercedes-AMG SL 65; optie voor
Mercedes-AMG SL 63)

kunt u in ons accessoireprogramma

bij uw Mercedes-Benz dealer.
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High performers.
De Mercedes-AMG SL 63 en
Mercedes-AMG SL 65.
Mercedes-AMG is niet alleen fabrikant van performancevoertuigen en
sportwagens. AMG is ook een belofte. De belofte om altijd die ene extra
stap te doen. Wij maken bijzondere auto’s voor bijzondere mensen.
Met de Mercedes-AMG SL 63 en SL 65 komen we opnieuw onze belofte na.
Met performance – elk moment en elke meter opnieuw. Laat u inspireren
door superieure krachtsontplooiing, buitengewone rijdynamiek en de schoonheid en elegantie van raszuivere sportwagens die al bij stilstand duidelijk
maken dat ze louter en alleen voor driving performance zijn geschapen.
Welkom in de wereld van AMG.
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dYnaMIek
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Kracht en controle.
Eén blik op de Mercedes-AMG SL 63 is voldoende om volkomen te worden meegesleept. Een volledig van
aluminium vervaardigde kale carrosserie van 256 kilogram en een krachtbron van 430 kW (585 pk) vormen
de ideale combinatie voor overweldigende prestaties en imposante efficiëntie. De 5,5-liter AMG-V8-biturbomotor accelereert in slechts 4,1 seconden van 0 naar 100 km/h. De AMG SPEEDSHIFT MCT zeventraps
automatische sporttransmissie met tussengasfunctie zorgt samen met het AMG-sportonderstel met Active
Body Control voor optimale krachtoverbrenging. Deze gouden combinatie staat garant voor snelle schakelingen
en biedt, dankzij de keuze uit verschillende rijprogramma’s, een indrukwekkende bandbreedte aan sportiviteit
en comfort. Het achterassperdifferentieel zorgt daarbij voor nóg meer tractie, vooral als er uit bochten wordt
geaccelereerd. Kortom, de Mercedes-AMG SL 63 is uiterst precies en nauwlettend. Net zoals u.
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Uniek. Niet braaf.
De langgerekte motorkap, het ver naar achter verplaatste passagierscompartiment en de grote wielbasis
weerspiegelen bij het silhouet van de Mercedes-AMG SL 63 alle kenmerken van het AMG-design. Met typerende
elementen als de sportieve dorpelverbreders, de gesmede AMG-velgen, matzwart en glansgedraaid, en
het high-performance AMG-composietremsysteem met geperforeerde en inwendig geventileerde remschijven.
Een markant detail is het opschrift ’V8-BITURBO’ in zilverchroom in het midden van de luchtuitlaten.
De Mercedes-AMG SL 63 is een duidelijk statement. Gaat u de uitdaging aan?
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peRFeCtIe
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Als gegoten.
Het interieur is net zo dynamisch en elegant als het exterieur. De gecontoureerde
AMG-sportstoelen in leder zitten letterlijk als gegoten en zorgen voor een
perfecte zijdelingse ondersteuning. Op het AMG-combi-instrument wordt alle
belangrijke informatie in één oogopslag aangeduid. Met behulp van de AMG
DRIVE UNIT met AMG DYNAMIC SELECT-controller kan worden gekozen uit vijf
rijprogramma’s inclusief RACE START-functie. Als u het AMG Performancestuurwiel met aluminium schakelpaddles eenmaal in handen hebt, is er geen twijfel
mogelijk: de Mercedes-AMG SL 63 is voor u gemaakt!
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Karaktervol.

De Mercedes-AMG SL 63 is een échte verschijning. Zijn gezicht straalt een en al kracht en vastberadenheid uit. Deze
indruk wordt verder versterkt door de markante powerdomes op de motorkap, de ver naar buiten geplaatste koplampen en
de gekantelde grille met dubbele lamel in zilverchroom. De krachtige styling van de voorskirt met A-wing in hoogglanzend
zwart en grote luchtinlaten is zonder meer oogstrelend. De voor AMG typerende spoilerrand op het kofferdeksel vormt
samen met de achterskirt met grote diffusor en zijdelingse luchtuitlaten een perfecte afronding van het exterieur. Even
op het gaspedaal trappen is voldoende om het diepe geluid van de AMG-achtcilinder tot leven te laten komen uit de
AMG-sportuitlaat met verchroomde dubbele uitlaatsierstukken. Emotioneel en onmiskenbaar.
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Leidinggevend.
De Mercedes-AMG SL 65 overtuigt door een sprekend uiterlijk en voortreffelijke prestaties.
Karakteristieke kenmerken zijn de accenten op de grille in hoogglanzend chroom, de frontsplitter,
flics op de luchtinlaten, vinnen, dorpelverbreders en sierlijst op de achterskirt. Onder de
motorkap schuilt een 6-liter AMG-V12-biturbomotor die in combinatie met de AMG SPEEDSHIFT
PLUS 7G-TRONIC buitengewone prestaties levert. Hierbij komen het comfort van een automatische transmissie met koppelomvormer en de snelheid van een sporttransmissie samen.
Het resultaat: voor uitzonderlijke rijdynamiek, fascinerende acceleratie en een rustige
motorloop. En uiteraard dat diepe, emotionele geluid van en AMG-V12-motor.
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V12
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Kracht en elegantie.
De Mercedes-AMG SL 65 heeft alle kenmerken van een topatleet. Nauwkeurig vormgegeven
oppervlakken, dorpelverbreders met accenten in hoogglanzend chroom, grote luchtuitlaten in
de voorspatschermen met opschrift ’V12-BITURBO’ en een markante achterzijde met grote
diffusor, AMG-sportuitlaat en verchroomde, dubbele uitlaatsierstukken in AMG-V12-design.
Een auto die gemaakt is voor mensen die precies weten wat ze willen.
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Vorm en functie.
Elk detail van de Mercedes-AMG SL 65 straalt stijlvolle esthetiek en sportieve functionaliteit uit.
De sportstoelen in nappaleder met AMG-ruitdessin en AMG-reliëflogo, AIRSCARF en stoelventilatie/-verwarming bieden perfecte zijdelingse ondersteuning. Het aan de onderzijde afgevlakte
AMG Performance-stuurwiel met zilverkleurige aluminium schakelpaddles en het AMG-combiinstrument met AMG-hoofdmenu inclusief RACETIMER en schaalverdeling tot 360 km/h, stralen
sublieme sportiviteit uit. Voor oorstrelende audio staat het Bang & Olufsen BeoSound AMG
high-end surround sound system garant. De ultieme blikvangers worden daarbij worden gevormd
door de tienspaaks gesmede AMG-velgen, keramisch hoogglanzend gepolijst. Waar zou u verder
nog naar op zoek gaan? U hebt alles al gevonden!
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Motoren.
Conform de AMG-filosofie van ’One Man – One Engine’ heeft de Mercedes-AMG SL 63 een AMG-V8-biturbomotor met 5,5 liter cilinderinhoud.
De motor beschikt over hightech componenten zoals directe brandstofinspuiting met piëzo-injectoren en een volledig variabele inspuitdruk
van 100 tot 200 bar, waarbij in een soepel toerentalbereik van 2250–3750 t/min een koppel van 900 Nm ter beschikking staat. Het maximumvermogen bedraagt 430 kW (585 pk), waarmee de Mercedes-AMG SL 63 in slechts 4,1 seconden van 0 naar 100 km/h sprint. De Mercedes-AMG
SL 65 wordt aangedreven door een 6-liter AMG-V12-biturbomotor die met een vermogen van 463 kW (630 pk), een maximumkoppel van 1000 Nm
en een toerentalspectrum van 2300–4300 t/min sublieme prestaties levert.
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Remsysteem.
Het 40 % lichtere, high-performance AMG-remsysteem met geperforeerde en inwendig geventileerde keramische remschijven met opschrift
’AMG Carbon Ceramic’ op de bronskleurige remklauwen beschikt over een uitstekend remvermogen. Ook onder extreme omstandigheden, bijvoorbeeld
op een racecircuit, worden uitstekende remprestaties geleverd.
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Passie wordt alleen maar groter als u die met anderen deelt. De AMG Private Lounge is onze community rondom de
wereld van AMG. Hier komen AMG-klanten niet alleen bij elkaar op eersteklas evenementen maar worden ook online
wetenswaardigheden uitgewisseld over de nieuwste ontwikkelingen in Affalterbach. Profiteer van speciale aanbiedingen
en het directe contact met het hoofdkwartier van AMG: www.mercedes-amg.com/privatelounge/welcome
De AMG Driving Academy staat voor onvergelijkbare teamspirit. Beleef performance gezamenlijk met gelijkgezinden
en verbeter uw rijvaardigheden op racecircuits en lifestyle-evenementen op de mooiste locaties ter wereld. Word lid
van de ’World’s Fastest Family’ – de snelste familie ter wereld: www.mercedes-amg.com/driving-academy
Wilt u nóg meer? Met het AMG Customer Sports-programma biedt AMG een platform voor professionele autosport –
en met de Mercedes-AMG GT3 een speciaal daarvoor ontwikkelde raceauto. Een volledig geïntegreerde servicewereld
met autosport op het hoogste niveau vindt u op: www.mercedes-amg.com/customersports
In de AMG Performance Studio stellen we modellen samen die perfect op al uw persoonlijke wensen zijn afgestemd.
De creativiteit van onze experts is grenzeloos. Met behulp van speciale technische componenten, bijzondere lakkleuren
en de meest exclusieve interieuruitrustingen maken we unieke exemplaren, die uiterst zorgvuldig met de hand in elkaar
worden gezet.
Duik in de dynamische wereld van AMG. En beleef Driving Performance.

We bouwen niet alleen auto’s.
We maken ook dromen waar.
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Technische gegevens.
SL 400

SL 500

Aantal cilinders/opstelling

6/V

8/V

Cilinderinhoud in cm3

2996

4663

Max. vermogen in kW (pk) bij t/min

270 (367)/5500–6000

335 (455)/5250

Max. koppel1 in Nm bij t/min

500/2000–4200

700/1800–3500

Transmissies

9G-TRONIC

9G-TRONIC

Acceleratie 0–100 km/h in sec.

4,9

4,3

Topsnelheid ca. in km/h

2502

2502

Bandenmaat voor, achter

255/40 R18, 255/40 R18

255/40 R18, 285/35 R18

Brandstof

super plus

euro

Brandstofverbruik3
gecombineerd l/100 km

7,7

9,0

gecombineerd km/l

13,0

11,1

1

CO2-emissie in g/km gecombineerd

175

205

Emissieklasse4

Euro 6

Euro 6

Tankinhoud, waarvan reserve, ca. in l

65/8,0

65/8,0

bij gesloten dak

485

485

bij open dak

345

345

Draaicirkel in m

11,04

11,04

Leeggewicht5 in kg

1635

1695

3

Bagageruimtevolume in l

Max. totaalgewicht in kg

2115

2175

Lengte6/breedte incl. spiegels6 in mm

4631/2099

4631/2099

Wielbasis6 in mm

2585

2585

Spoorbreedte voor6/achter6 in mm

1597/1600

1597/1600

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

1

4

Opgaven vermogen en maximumkoppel conform verordening (EG) nr. 595/2009 in de huidige versie. 2 Elektronisch begrensd. 3 De opgegeven waarden voor brandstofverbruik en CO2-emissie werden gemeten volgens de in
Duitsland voorgeschreven meetprocedure (§2 Nr. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in de huidige versie). De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen.
Opgaven uitsluitend geldig binnen de Europese Unie. 5 Betreft het Nederlandse kentekengewicht. De opgaven van het leeggewicht volgens richtlijn 92/21/EG in de huidige versie voor voertuigen in de standaarduitvoering
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Mercedes-aMG SL 63

Mercedes-aMG SL 65

Aantal cilinders/opstelling

8/V

12/V

Cilinderinhoud in cm3

5461

5980

Max. vermogen in kW (pk) bij t/min

430 (585)/5500

463 (630)/4800–5400

Max. koppel1 in Nm bij t/min

900/2250–3750

1000/2300–4300

Transmissies

AMG SPEEDSHIFT MCT

AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC

Acceleratie 0–100 km/h in sec.

4,1

4,0

Topsnelheid ca. in km/h

250

Bandenmaat voor, achter

255/35 ZR19, 285/30 ZR19

255/35 ZR19, 285/30 ZR20

Brandstof

super plus

super plus

Brandstofverbruik3
gecombineerd l/100 km

10,1–9,8

11,9

gecombineerd km/l

9,9–10,2

8,4

1

2

2502

CO2-emissie in g/km gecombineerd

234–229

279

Emissieklasse4

Euro 6

Euro 6

Tankinhoud, waarvan reserve, ca. in l

75/14,0

75/14,0

bij gesloten dak

504

504

bij open dak

364

364

Draaicirkel in m

11,04

11,04

Leeggewicht5 in kg

1745

1850

3

Bagageruimtevolume in l

Max. totaalgewicht in kg

2180

2210

Lengte6/breedte incl. spiegels6 in mm

4640/2099

4640/2099

Wielbasis6 in mm

2584

2584

Spoorbreedte voor6/achter6 in mm

1621/1604

1621/1605

valt in de regel echter 100 kg hoger uit (massa rijklaar inclusief brandstoftank voor 90 % gevuld, bestuurder 68 kg en bagage 7 kg). Opties en accessoires kunnen het gewicht overeenkomstig verhogen.
en in onbelaste toestand. Meer technische gegevens kunt u vinden op onze website www.mercedes-benz.nl

6

De afgebeelde afmetingen zijn gemiddelde waarden. Ze gelden voor voertuigen in standaarduitvoering
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Afmetingen.
958

1315

507
581
234

1600

992

1877

2585

1054

4631

1472

1409

1604
2099

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

Leder

Bekledingen en sierdelen.
701

Bekledingen

Sierdelen

201 Zwart

739 Aluminium dwarsgeslepen licht

205 Gemberbeige/espressobruin1, 2
207 Bengaalsrood/zwart1, 2

729 Populierenhout lichtbruin zijdemat1

211 Zwart1, 3

736 Essenhout zwart glanzend1

218 Kristalgrijs/zwart1, 2

H42 Aluminium carbongeslepen licht1

1, 2

501 Zwart1, 6

201

731 Wortelnotenhout bruin glanzend2
205

H73 AMG-carbon1, 4, 6

505 Gemberbeige/espressobruin
507 Bengaalsrood/zwart1, 6

H76 Aluminium dwarsgeslepen donker1, 5

511 Zwart1, 6

W69 designo pianolak zwart1

514 Zadelbruin/zwart1
515 Porselein/zwart1, 6

W70 designo pianolak champagnewit1

1, 6

W26 designo bamboe naturel1

207

701 Zwart
801 Zwart1, 4
805 Gemberbeige/espressobruin1, 4
807 Bengaalsrood/zwart1, 4
811 Zwart4, 5
814 Zadelbruin/zwart1
815 Porselein/zwart1, 4

211

X10 designo zand/zwart1, 7
X17 designo classicrood/zwart1, 7
X18 designo toscaansbeige pearl/zwart1, 7
X24 designo siënnabruin/zwart1, 7
X26 designo titaangrijs pearl/zwart1, 7
X30 designo platinawit/zwart1, 7
X35 designo lichtbruin/zwart
X46 designo diepwit/zwart1, 7

1, 7

1

7

Optie. 2 Standaard bij SL 500, optie voor SL 400. 3 Onderdeel van AMG Line voor SL 400 en SL 500. 4 Standaard bij
Mercedes-AMG SL 63. 5 Optie voor SL 400 en SL 500 in combinatie met AMG Line. 6 Standaard bij Mercedes-AMG SL 65.
Bovenop bekleding in nappaleder of nappaleder Exclusief.

218
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nappaleder/nappaleder exclusief

designo leder/designo leder exclusief

Sierdelen

739

801
501

X10

X35
729

731

805
505

X17

X46
736

H42
807
507

X18
H73

H76
811
511

X24

designo sierdelen

814
514

W26
X26

W69

815
515

X30

W70
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Unilakken

Metallic lakken1

designo lakken1

Lakken.

040

183

775

297

149

197

896

799

590

526

992

996

Unilakken
040 Zwart
149 Poolwit
590 Vuuropaal
Metallic lakken1
183 Magnetietzwart
197 Obsidiaanzwart
526 Dolomietbruin
775 Iridiumzilver
896 Briljantblauw
992 Selenietgrijs
designo lakken1
297 designo selenietgrijs magno
799 designo diamantwit bright
996 designo hyacintrood metallic

1

Optie.

Mercedes-Benz is medeoprichter van de stichting Laureus Sport for Good Foundation.
Sinds de stichting in 2000 in het leven is geroepen, ondersteunt en bevordert Mercedes-Benz de doelen en waarden
van dit wereldwijde gemeenschapsprogramma: met sociale sportprojecten het leven van sociaal achtergestelde of
zieke kinderen verbeteren. Laureus is een fundamenteel onderdeel van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van
Mercedes-Benz. Elke nieuwe Mercedes-Benz draagt deze waarden dan ook uit. Wanneer u een Mercedes-Benz
aanschaft, ondersteunt u de stichting ’Laureus Sport for Good Foundation’.

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

Recyclen is de laatste fase in de levenscyclus van een voertuig. Binnen de Europese Unie is er wetgeving opgesteld

de werkelijkheid zoveel mogelijk. Tevens moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig worden beschouwd.
Ze komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze uitgave (11/15). Deze brochure

voor het recyclen van voertuigen. In richtlijn 2000/53/EU zijn deze bepalingen opgesteld. Alle Mercedes-Benz modellen

is een internationale uitgave. Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in België en Nederland

van ons milieu. Daarnaast worden onderdelen verwerkt en hergebruikt, verder ontwikkeld en verbeterd. Een directe

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

investering in de toekomst.

www.mercedes-benz.be www.mercedes-benz.nl
Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart MS/MAC 6701 · 0819 · 07-00/0416

worden zo geconstrueerd dat zij zo volledig mogelijk kunnen worden gerecycled. Dit leidt tot een minimale belasting

