
SLC Roadster





Характерна предна част
SLC завладява с изключителни детайли пътищата – и сърцата. Далеч напред:  
характерната предна част с диамантена решетка, неповторима с опционални  
хромирани пинове и интегрирана звезда на Mercedes.



Мускулеста задна част
Толкова мускулеста, колкото никога досега: задна част. Още по-изразителна 
чрез черния дифузор, обграден от два интегрирани хромирани ауспухови  
накрайника. Акцентирана от задни светлини в по-тясна форма.





Спортен интериор
Спортният интериорен дизайн подканва към шофиране без покрив. 

Защото така спортните седалки или спортният волан с перфорирана 

зона за хващане ще намерят още повече почитатели.





Шофиране без покрив
SLC е подходящ за емоционално и спортно удоволствие от шофирането под открито 
небе. Вижте, почувствайте, вкусете, чуйте и вдишайте чистата свобода. Научете  
повече за спортния Roadster на Mercedes-Benz.





Отворен за вдъхновение
Чисто Roadster-изживяване с комфорта и ежедневната практичност  
на Mercedes-Benz – това в този клас предлага само SLC.





Камера за заден ход

Асистент за сляпа зона

Паркирането и маневрирането назад е значително 
по-лесно и безопасно с камерата за заден ход. Тя  
се включва автоматично при включване на предавка  
за заден ход и показва на водача върху дисплея  
на Headunit зоната зад автомобила с динамични  
помощни линии.

Системата онагледява един от най-големите източници 
на опасност при движение по пътищата. Ако бъде реги-
стриран автомобил в сляпата зона, във външното огле-
дало свети червен триъгълник. Ако водачът не види това 
указание и задейства светлинния пътепоказател, се  
извършва допълнително акустично предупреждение.



LED Intelligent Light System

DYNAMIC SELECT

За възможно най-добра видимост по пътищата извън 
населените места и автомагистралите, при завиване  
и в завои LED Intelligent Light System автоматично се 
адаптира към осветеността и условията за движение. 
Заедно с характерната оптика LED техниката убеждава 
и с по-голяма интензивност на светене при по-малко 
заслепяване.

С DYNAMIC SELECT може да се извика с натискане на 
бутона комфортна, спортна, особено спортна или напълно 
индивидуална настройка на автомобила. С избраната 
програма за шофиране се променят и параметри като 
характеристиката на двигателя, на предавателната  
кутия, на кормилната система и на звука.



Толкова близо до небето Лято зад Вас
Най-хубавата връзка между небето и пътя: опционален панорамен варио покрив. Той 
предлага открита видимост нагоре – за Open-Air усещане дори и при затворен  
автомобил. По желание и с MAGIC SKY CONTROL: само с едно натискане на бутона 
тонираното стъкло става прозрачно. И купето започва да се усеща много по-голямо.  
В тонирано състояние загряването на купето значително се намалява.

Разработеното от Mercedes-Benz опционално отопление на зоната около главата 
AIRSCARF удължава Open-Air сезона като обвива топъл въздух като невидим шал  
около раменете и шията на водача и спътника чрез натискане на бутона. Желаната 
температура може да се настройва в три степени.



Въздушен дефлектор Open-Air комфорт
Опционалната ветробранна система AIRGUIDE минимизира течението и шума от вятър 
по време на движение с отворен гюрук – и така осезаемо повишава комфорта. Тъй 
като се състои от два прозрачни подвижни елемента, тя не ограничава видимостта назад. 
Подвижните индивидуално регулируеми прозрачни елементи са закрепени от задната 
страна на ролбарите. Там те отклоняват въздушния поток, така че има значително по- 
малко течение около главата и шията на пътниците.

Частично автоматичната преградна щора за свободно багажно пространство прави 
управлението на вариопокрива още по-комфортно. Ако преградата за повишен обем 
на багажника се намира в най-горната позиция, тя се спуска автоматично надолу  
при отваряне на гюрука – отпада ръчното затваряне. Системата работи безопасно: 
при препятствия или липсващо място поради багаж процесът прекъсва самостоятелно  
и се показва предупреждение към водача.



Линия AMG
Тази линия на оборудване обединява перфектно съчетани помежду си елементи за 
да повиши спортния характер и ексклузивността – от динамичния AMG Styling през 

спортната ходова част до спортния волан с планки за превключване на предавките  
в сребрист хром и червен контрастен декоративен шев.



designo
SLC е послание: съвършени пропорции. Неговият профил – динамично изострен  
и същевременно елегантен. Само едно оборудване designo Ausstattung може  

да придаде на този автомобил още повече характер. И при това почти няма граници за 
Вашите представи. Съгласувайте Вашия SLC изцяло според Вашите желания.



Пакет Пътна динамика
Понижената с 10 милиметра ходова част включително 
адаптивна система за демпфериране, директното кормил-
но управление със зависещо от скоростта подпомагане 
на кормилното управление и променливо предавателно 
отношение на кормилното управление, както и ESP® 
асистентът за динамика при завои повишават маневре-
ността, пътния комфорт и стабилността върху пътя.

ПАКЕТ ПЪТНА ДИНАМИКА В ОБЩ ПРЕГЛЕД 

Комбинация от по-ниско разположена ходова част с адаптивна система  
за демпфериране, Директно кормилно управление и ESP® асистент за  
динамика при завои

Демпферната система разполага с 3 основни настройки: Comfort,  
Sport и Sport+

Силата на демпфериране се напасва към всяко отделно колело автоматично 
и безстепенно спрямо пътната ситуация

Пониженото с 10 мм ниво на автомобила намалява напречните колебания 
около надлъжната ос и подобрява аеродинамиката

Подобренo управление чрез повишена маневреност при завиване

По-спортно и динамично поведение в завои

Повече комфорт при маневриране и паркиране чрез по-малко движения 
на волана и голямо сервоподпомагане



Предавателна кутия
Перфектно съгласуваната с бензиновия двигател 6-степенна механична предавателна кутия предлага  
много висок комфорт на превключване, прецизни пътища за превключване и хармоничен процес  
на превключване. Освен това тя подпомага икономичното и комфортно шофиране при ниски обороти.

9-СТЕПЕННА АВТОМАТИЧНА ПРЕДАВАТЕЛНА КУТИЯ 9G-TRONIC

С 9 предавки за движение напред тази автоматична предавателна кутия 
постига ефективност, комфорт и динамика на съвсем ново ниво. Тя впе-
чатлява с още по-бърза смяна и по-плавни превключвания на предавките. 
Същевременно 9G-TRONIC допринася за понижаване на разхода на гориво.



Power that takes control
Всеки Mercedes-AMG е неподражаем шедьовър с характер, който няма да сбъркате. Това, което 
обединява нашите пърформанс и спортни автомобили, е техният неукротим спортен дух. Тяхната 
страст за най-добър пърформанс. Появява се там, където инженерното изкуство се обединява 
със специалното състояние: духът на AMG. Ние вярваме, че трябва да приемаме предиз-
викателството да разширяваме границите, за да постигаме нови цели. Не приемаме 
нищо за даденост. Границите се създават от хората и те са тези, които трябва да ги 
преодоляват. С този характер достигаме отличен пърформанс за моторния спорт – 
и по пътищата.

Добре дошли в света на AMG.

www.mercedes-amg.com





Технически данни

Бензинови двигатели

SLC 180 SLC 200 SLC 300 Mercedes-AMG SLC 43

Работен обем на двигателя (см3) 1 595 1 991 1 991 2 996

Номинална мощност1  
(kW [к.с.] при об/мин)

115 [156]/5 300 135 [184]/5 500X 180 [245]/5 500 287 [390]/6 100

Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек) 8,1 7,0 5,8 4,7

Максимална скорост (км/ч) 223 240 2503 2503

Разход на гориво4,6 (л/100 км)
Комбиниран 7,2-6,7 7,6-7,1 8,0-7,6 8,9-8,7

CO2-емисии4,6 комбинирани (г/км) 163-151 172-161 182-172 201-197

Клас емисии5 Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

1 Данни за номиналната мощност съгласно разпоредба (ЕО) № 715/2007 във валидната към момента версия. 2 Налични за кратко време. 3 Електронно ограничена. 4 Посочените стойности са определени съгласно зададения 
метод за измерване. Става дума за „WLTP-CO2-стойности“ по смисъла на параграф 2 № 1 Регламент за изпълнение (EС) 2017/1153. Стойностите за разход на гориво са изчислени на базата на тези стойности. Допълнителна 
информация относно официалния разход на гориво и официалните специфични CO2-емисии на новите леки автомобили могат да бъдат намерени в „Национален справочник за разхода на гориво и емисиите CO2 за нови 
пътнически автомобили категория M1“, който се предлага безплатно във всички оторизирани търговски обекти. Данните не се отнасят за отделен автомобил и не са съставна част от оферта, а служат само за сравнение между 
отделните типове автомобили. Стойностите варират в зависимост от избраното специално оборудване. 5 Данните са валидни само в рамките на Европейския съюз. Възможни са отклонения, специфични за съответните държави. 6

Допълнителни технически данни ще намерите на wwwwwwwww...mmmeeerrrccceeedddeeesss---bbbeeennnzzz...bbbggg

Най-доброто за двигателя:
оригинални моторни масла Mercedes-Benz



Размери

Всички данни са в милиметри. Изобразените стойности са средни. Те са валидни за автомобили с базово оборудване и в ненатоварено състояние.
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За данните в тази публикация: След редакционното приключване на 10.04.2018 е възможно да са възникнали 
промени по продукта. За срока на доставка производителят си запазва правото за промени в конструкцията или 
формата, отклонения в нюанса на цвета, както и за промени в обема на доставката, доколкото, като се вземат 
предвид интересите на продавача, промените или отклоненията са приемливи за купувача. Само от това, че прода-
вачът или производителят е използвал знак или цифра за обозначение на поръчката или на поръчания предмет 
на покупко-продажба, не произтичат никакви права за претенция. Изображенията може да съдържат и аксесоари 

и специално оборудване, които не принадлежат към серийния обем на доставка. Тази публикация се разпространява 
в цял свят. Сведенията относно законовите, правните и данъчните предписания и въздействия са валидни обаче 
само за Федерална Република Германия към момента на редакционното приключване на тази публикация. Поради 
тази причина за последната версия, моля, обърнете се към Вашия Mercedes-Benz търговски партньор.
www.mercedes-benz.com

Daimler AG, dialog@daimler.com, 27-0618

Mercedes-Benz е един от учредителите на глобалното движение Laureus Sport for Good Foundation, което беше  
основано през 2000 година. То е най-важната социална инициатива на марката Mercedes-Benz. Чрез социални 
спортни проекти Laureus Sport for Good насърчава деца и младежи в нужда, предлага им перспективи и им  
предава важни цености като отборен дух, уважение и целеустременост. „Change the Game for Kids“ е нашият 
лайтмотив, който бихме искали да споделим с Вас. С покупката на Mercedes-Benz Вие подкрепяте движението 
„Laureus Sport for Good“.


