
YENİ MERCEDES-AMG SL
Roadster



YILDIZ
YENİDEN DOĞDU.

Mercedes-AMG SL’de bir ikon yeniden hayat buldu; hiç olmadığı kadar sportif,  
lüks ve çekici. Bulvarlar ve hızlı virajlar için yaratılmış, günlük hayatın zorlukları  
için optimize edilmiş tümüyle Yeni Mercedes-AMG SL, taviz vermeden roadster 
keyfi sunuyor. Bu SL, en üstün performans lüksünü ifade ediyor.



Mercedes-AMG SL 43 Roadster değerleri
Karma yakıt tüketimi: 9.4-8.9l/100km; karma CO2 emisyonları: 214-201g/km

YENİ BİR YILDIZ
DOĞUYOR.

2+2 koltuklu bir araç olarak günlük kullanıma da özellikle uygun olan tümüyle  
Yeni Mercedes-AMG SL, klasik kumaş tavana geri dönüyor. Yeni tasarım dili her  
açıdan etkile yici bir görünüm oluşturuyor. Otomatik görünmez kapı kolları 
 görünümle pürüzsüz bir şekilde harmanlanıyor. AMG’ye özgü radyatör ızgarası,  
Mercedes-AMG SL’in performans tutkusunu gözler önüne seriyor. Uzatılmış  
motor kaputu; belirgin güç kubbeleri, kısa çıkıntılar ve çarpıcı ön kısım ile birlikte  
cezbedici orantılar oluşturuyor.



Mercedes-AMG SL’in iç mekanında tüm yolcular, tente tavanlı sportif bir roadster’ın üstün 
konforu ve özgün sürüş deneyiminin keyfini çıkarır. Çok sayıda koltuk seçeneği, yüksek 
teknolojili ekstra özellikler ve döşemeler bireysel karakteri daha da netleştirir. Mercedes-AMG 
SL, taviz vermeden sportif lüksü vücuda getirir. En yeni nesil MBUX multimedya sistemi, 
iç mekan tasarımında devrim yaratır. Aracın fonkisyonlarının çoğunu, AMG’ye özgü grafikler 
içeren merkezi ekran ve 11,9 inç sürücü ekranı üzerinden rahatlıkla çalıştırabilirsiniz.

GÖZ ALICI
TIPKI BİR YILDIZ GİBİ.



Yeni Mercedes-AMG SL roadster, yerinde dururken bile her yönüyle performans 
vadeder. Koltuklardan direksiyon simidine ve dış tasarıma kadar, aracın tamamı 
performans merkeze alınarak tasarlanmıştır. Mercedes-AMG tarafından ilk kez 
Affalterbach’da geliştirilen yüksek teknolojili bileşenler, roadster’ın sportif profilini 
daha da netleştirir. Mercedes-AMG SL, gücünü yola 430 kW (585 BG) üreten 4,0 litre 
Biturbo V8 motor ve son teknoloji ürünü AMG Performance 4MATIC+ tüm 
tekerleklerden tahrik sistemi ile yansıtır. Ayrıca yeni Mercedes-AMG SL, 280+10 kW 
(381+14 BG) güç ve 4 silindirli versiyonla da tercih edilebilir. 

Karma yakıt tüketimi: 13.0 - 12.5 l/100 km; karma CO2 emisyonları: 294-282g/km.

YILDIZ
PERFORMANSI.



Bağımsız ve 12° ila 32° eğim arasında elektrikli olarak ayarlanabilir merkezi medya 
ekranı ve yatay olarak konumlanmış gösterge paneli cömert alan izlenimine 
destek olur. Araç fonksiyonlarının büyük bir kısmı yüksek çözünürlüklü 11,9 inç 
merkezi ekran ve ayrıca MBUX Sesli komut sistemi aracılığıyla çalıştırılabilir. 
AMG Performance direksiyon simidinin dokunmatik kontrol tuşları ve AMG 
direksiyon simidi düğmeleri ile birlikte Mercedes-AMG SL’in kontrol merkezini 
oluştururlar.

YILDIZ DOLUSU
KONFOR.



Bağımsız ve 12° ila 32° eğim arasında elektrikli olarak ayarlanabilir merkezi ekran ve yatay olarak bölünmüş ön panel, 
cömert alan izlenimine destek olur. Araç fonksiyonlarının büyük bir kısmı yüksek çözünürlüklü 11,9 inç merkezi ekran ve 
ayrıca MBUX Sesli Yardımcı aracılığıyla çalıştırılabilir. AMG Performance direksiyon simidinin dokunmatik kontrol 
panelleri ve AMG direksiyon simidi düğmeleri ile birlikte Mercedes-AMG SL’in komuta merkezini oluştururlar.

DİNAMİK MERKEZİ EKRAN.
Mercedes-AMG SL, çok yönlü ve çağdaş bir roadster olarak yüksek seviyede dinamik sürüş özelliklerini ve günlük kullanıma 
mükemmel uygunluğu bir araya getirir. 240 litre bagaj hacmine sahip 2+2 koltuklu bu araç her olasılık için donatılmıştır.

2+2 KOLTUKLU.



Kesintisiz açılan aktif arka spoyler, arka taraftaki bastırma kuvveti  
ve hava direncini mükemmel dengeye getirir. Böylece, maksimum 
dengeye sahip bir sürüş deneyimi oluşturur.

ARKA SPOYLER.
Otomatik görünmez kapı kolları, görünümle pürüzsüz bir şekilde 
harmanlanarak performans ve yakıt tüketimini optimize eder. Konfor 
sistemi anahtarın aracın yakınında olduğunu algıladığında otomatik 
olarak dışarı çıkarlar. 

OTOMATİK KAPI KOLLARI.
Tam otomatik çalışan kapsamlı bir şekilde yalıtılmış kumaş tente,  
60 km/saat hıza kadar otomatik olarak açılır.

YENİ NESİL TENTE.
5 çift kollu tasarıma sahip 21 inç AMG dövme jantlar ilave olarak 
aerodinamik elemanlarla donatılmıştır. Bu, roadster’ın modern 
kalitesini artırır ve hem yol tutuş stabilitesini hem de yakıt
tüketimini iyileştirir.

HAFİF METAL ALAŞIMLI JANTLAR.

Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ değerleri
Karma yakıt tüketimi: 13.0 - 12.5 l/100 km; karma CO2 emisyonları: 294-282g/km.



Ön ayırıcı ya da difüzördeki dekoratif eleman gibi dış mekandaki  
belirli bileşenler, son derece parlak bir siyahlığa sahip olacak şekilde 
işlenmiştir. Seçilen son kat boyaya bağlı olarak bu işlem, çarpıcı 
kontrastlar veya akıcı geçişler ortaya çıkarır.

AMG Gece Paketi II, üstün tasarım ayrıntılarını takdir eden kişiler 
için idealdir. Radyatör kaplaması, tipografi ve arkadaki Mercedes  
yıldızı gibi diğer siyah elemanlar, Mercedes-AMG SL’inizi çok daha 
etkileyici bir görünüme büründürür.

AMG GECE PAKETİ. AMG GECE PAKETİ II.
Hafif karbon fiber bileşenler, Mercedes-AMG SL’in motor sporların-
daki köklerini çağrıştırır. Bunlar arasında ön ayırıcı, ön aprondaki 
rüzgar kulakları ve kapı eşik panelindeki süsleme çıtası yer alır. Kar-
bon fiber iyileştirmeler, dış görünümü her açıdan üst seviyelere  
çıkarırken Mercedes-AMG’nizin performans çağrışımlarının altını çizer.

Bu paket, sadece görünümden fazlasını netleştirir. Ön ve arka 
tamponlardaki daha büyük hava kulakları, daha büyük bir arka difüzör 
ve sadece SL 63 4MATIC+ için sunulan alt tabanda motor önünde 
karbondan aktif aerodinamik profil, aracın aerodinamik özelliklerini 
önemli oranda iyileştirir.
* Sadece V8 motor modelleri için kullanılabilir.

AMG DIŞ MEKAN KARBON  
GÖRÜNÜM PAKETİ. AMG AERODİNAMİK PAKETİ.*



AMG Krom Paketi ile aracınız özellikle zarif ve şık görünür. Yüksek 
seviyede parlaklığa sahip ilave elemanlar, zarafetin altını çizer ve 
araç rengine bağlı olarak kontrast oluşturan çağdaş vurgular ortaya 
çıkarır.

AMG KROM PAKETİ.
Özellikle sportif konumları sayesinde AMG Performance koltuklar, 
hakimiyette maksimum üstünlüğün temellerini oluşturur. Entegre 
koltuk başlıklarının güçlü konturlara sahip formu, ideal yanal destek 
ile dinamik tasarımı birleştirir.

Sportif ve konforlu: Standart olarak Hafıza Paketi ve AMG rozetine 
sahip elektrikli ayarlanabilir AMG spor koltuklar, hızlı virajlarda bile 
yüksek seviyede oturma konforu ve büyük bir yanal destek sunar.

AMG PERFORMANCE KOLTUK. AMG SPOR KOLTUK (STANDART).



Mercedes-AMG’den 4,0 litre V8 biturbo motor, 430 kW (585 hp) güç 
sağlar ve çok hassas bir şekilde kontrol edilebilen güç çıkışıyla bir-
leştirilmiş olarak patlamaya hazır güç sevkini yükseltir. Twin-Scroll 
turboşarjlar, daha iyi tepki için silindir kapakları arasına yerleştiril-
miştir. Üç soğutma devresi, olası en iyi sıcaklık yönetimini mümkün 
kılar.

V8 BITURBO MOTOR.
Seri olarak üretilen dünyanın en güçlü 4 silindirli binek araç motoru 
birinci sınıf bir teknoloji paketi sunar. 

4 SİLİNDİRLİ MOTOR.
Arka aks yönlendirmesi; 2,5°’ye kadar bir yönlendirme açısı sayesinde 
ataklığı ve motorun verdiği keyfi arttırır. Virajları daha hızlı almanızı 
sağlar ve sürüş keyfini yükseltir. Hızınıza bağlı olarak, kısa aks mesa-
fesine sahip bir aracın atak ve spontane yönlendirme özelliklerinin 
veya uzun aks mesafesine sahip lüks bir sedanın otobandaki zahmet 
gerektirmeyen üstünlüğü ve stabilitesinin tadını çıkarabilirsiniz.

ARKA AKS YÖNLENDİRME SİSTEMİ
Akif savrulma dengelemesine sahip süspansiyon, bir düğmeye doku-
narak yoğun ve dinamik bir AMG sürüş hissi ve mükemmel bir konfor 
ortaya çıkarır. Aynı teknoloji, isteğe bağlı ön aks kaldırma sistemini 
besleyerek yaklaşık 30 mm kaldırır ve bu sayede, örneğin kapalı oto-
parklara girerken ön apronu hasarlara karşı korur.

AMG AKTİF SÜRÜŞ KONTROLÜ.



VERİLER.
TEKNIK

Mercedes-AMG SL 63 Mercedes-AMG SL 43

Silindir hacmi (cc) 3982 cc 1991 cc

Nominal güç1 (kW [BG] @ d/dk) 430 [585]/5.500 - 6.500 kW [hp] at rpm2 280 [381]/6.750 - 6.750 kW [hp] at rpm2

0–100 km/h hızlanma (sn) 3.6sn 4.9sn

Son hız (km/h) 3153 2753

Yakıt tüketimi4 (l/100 km)
Şehir içi
Şehir dışı
Karma

22.1 - 21.7 l/100 km
10.9 - 10.4 l/100 km
13.4 - 13.0 l/100 km

13.9 - 13.6 l/100 km
8.0 - 7.5 l/100 km
9.5 - 8.9 l/100 km

Karma CO2 emisyonları4 (g/km) 294.0 - 282.0 g/km 214.0 - 201.0 g/km

Emisyon sınıfı5/verimlilik sınıfı6 Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM

1  715/2007 sayılı AT yönetmeliğinin güncel olarak geçerli versiyonuna göre nominal çıkış değerleri. 2 Geçici olarak kullanılabilir. 3 Elektronik olarak yönetilir. 4 Gösterilen değerler, öngörülen ölçüm 
yöntemine göre hesaplanmıştır. (AB) 2017/1153 sayılı Uygulama Yönetmeliğinin 2. maddesinin 1. fıkrasına göre “NEDC CO2 değerlerini” temsil ederler. Yakıt tüketimi değerleri bu temelde hesaplan-
mıştır. Elektrik tüketimi, 692/2008/EC yönetmeliği temelinde hesaplanmıştır. Yeni binek araçların resmi yakıt tüketimi ve resmi spesifik CO2 emisyonları hakkında diğer bilgilere, tüm bayilerden ve 
www.dat.de adresindeki Deutsche Automobil Treuhand GmbH’den ücretsiz olarak temin edilebilen “Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch aller neuen 
Personenkraftwagenmodelle” [“Tüm yeni binek araç modellerinin yakıt ekonomisi, CO2 emisyonları ve güç tüketimi hakkında kılavuz”] adlı yayında yer almaktadır. Değerler tek bir araç temelinde belir-
lenmemiştir ve ürün teklifinin bir parçası değildir; yalnızca farklı araç modelleri arasında karşılaştırma yapma amacına hizmet ederler. Değerler, seçilen isteğe bağlı donanımlara göre fark göster-
mektedir. 5 Sadece Avrupa Birliği dahilinde geçerlidir. Ayrıntılar ülkeden ülkeye fark gösterebilir. 6 Ölçülen CO2 emisyonları temelinde, aracın kütlesi dikkate alınarak belirlenmiştir. Sadece Almanya 
için geçerlidir. Diğer teknik veriler için lütfen www.mercedes-benz.com.tr adresini ziyaret edin. Tüm değerler mm cinsindedir. Resmedilen değerler ortalama değerlerdir. Temel teknik özelliklere sahip olan yüksüz durumdaki araçlar için geçerlidir.
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Mercedes-AMG SL 43
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Yakıt tüketimi :
Şehir içi 22.1 - 21.7 l/100 km
şehir dışı 10.9 - 10.4 l/100 km
karma 13.4 - 13.0 l/100 km

Karma co2 : 294.0 - 282.0 g/km
Emisyon sınıfı : Euro 6d-ISC-FCM


