
SL Roadster 





SL – stěží naleznete iniciály, které vyvolávají větší euforii. Nechte se nakazit ikonickým designem,  
který je oslavou moderního luxusu a sportovního ducha pod širým nebem a již z výroby nositelem 
sportovního stylingu AMG. Legendární tradice sportovních vozů je pomocí nejnovější technologie 
podvozku přenesena do současnosti: nová generace SL. 

Opět vyvolává úžas.





SL je přehlídkou vybraného vkusu. Vybí-
rejte z mnoha luxusních materiálů,  
barev a exkluzivního programu de signo, 
od elegantní kůže nappa Exclusive  
až po špičkové zpracování ozdobných 
prvků z hliníku, dřeva nebo karbonu. 



Dokonalá řeč těla.
Nově tvarovaná široká záď s integrovanými koncovkami  
výfuku a difuzorem v zadním nárazníku – čistá dynamika.  





Powerdomy na kapotě motoru dávají tušit sílu, která se pod ní skrývá. Motor V6 se dvěma 
turbodmychadly má ještě vyšší výkon než předchozí generace. Automatická převodovka 
9G-TRONIC řadí rychle a bez přerušení síly. Podvozek Active Body Control ABC lze volitelně 
nastavit na fascinující agilitu, dynamiku při jízdě v zatáčkách nebo pohodlné cestování  
na dlouhé trasy.

Legenda ukazuje svou pravou tvář.







Tradice v novém, vzrušujícím pojetí. Důsledně promyšlené inovace. Pokrokové nápady jako LED Intelligent Light 
System a systémy s vizí jako Mercedes-Benz Intelligent Drive. A důmyslně ztvárněné detaily jako automatický kryt 
zavazadlového prostoru. To vše přináší ještě vyšší dynamiku, bezpečnost a komfort.

Jeho příběh pokračuje.



Jedinečný vzhled.
Nová příď je elegantní a jedinečnou připomínkou legendy - „sportovního vozu století“. 
Výrazná maska chladiče v moderním pojetí „panamericana“ je lemována nově tvarovanými 
dynamickými světlomety LED Intelligent Light System, které přesvědčí nejen svou nízkou 
spotřebou energie a dlouhou životností, ale především ještě lepším osvětlením vozovky 
a vyšší bezpečností. Aktivní adaptivní světlomety zvyšují bezpečnost v zatáčkách. A pro 

vždy optimální výhled na běžné silnici i dálnici se potkávací světla automaticky přizpůsobují 
světelným poměrům a stavu vozovky. V režimu dálkových světel rozptýlí asistent adaptivních 
dálkových světel Plus světlo tak, aby nebyla oslněna protijedoucí vozidla, avšak vždy bylo 
zajištěno optimální osvětlení vozovky. Řidič tak má za všech okolností k dispozici ten nejvhod-
nější sklon světlometů. 



Mistrovský podvozek. 
Vysoký jízdní komfort a zároveň špičková jízdní dynamika – tyto dvě vlastnosti dokáže díky 
svému provedení nabídnout podvozek Active Body Control ABC dodávaný za příplatek.  
Je vybaven čtyřmi hydraulickými aktivními pružinovými vzpěrami. Výsledkem je menší houpání 
při rozjezdu a brzdění a menší náklon při jízdě v zatáčkách. Jinými slovy: SL dokonale  
dosedá na silnici. Pomocí nastavení „Comfort“, „Sport“ a „Sport Plus“ lze charakteristiku 
odpružení měnit od vysoce komfortního až po sportovně tuhé. Při vysokých rychlostech  

se automatické snížení podvozku vozidla postará o vyšší jízdní stabilitu. Jedinečný zážitek  
z jízdy nabízí nastavení „Curve“. Využívá přirozeného náklonu jako u carvingového lyžování – 
SL se elegantně položí do zatáčky. Pomocí ovladače DYNAMIC SELECT lze měnit nastavení 
řízení, pohonu a podvozku. Na výběr je pět jízdních programů, od komfortního přes sportovní 
až po zcela individuální nastavení.



Linie AMG. 
S linií AMG ukazuje SL svou sportovnější tvář: například pomocí příplatkových 7dvoupaprs-
kových leštěných kol AMG z lehkých slitin, lakovaných v lesklé černé barvě, předního  
nárazníku v nezaměnitelném vzhledu AMG nebo chromované masky chladiče. Tuhé nala-
dění odpružení a tlumení sportovního podvozku sníženého o 10 mm navíc zvyšuje jízdní  
dynamiku.

Posaďte se a vychutnejte si interiér linie AMG. Na sportovních sedadlech čalouněných 
kůží, za příplatek kůží nappa nebo kůží nappa Exclusive se specifickým vzorem prošití.  
Se sdruženým přístrojem s motivem šachovnicového praporku, libovolně volitelnými 
ozdobnými prvky a koberečky s nápisem „AMG“. 



Mercedes-AMG. 
Vozy Mercedes-AMG podtrhují své výjimečné postavení nápadným stylingem AMG – 
od předního nárazníku s výrazným křídlem ve tvaru písmene A a masky chladiče AMG přes 
prahové nástavce AMG až po zadní nárazník s difuzorem v lesklé černé barvě. Interiér  
nadchne sportovními sedadly AMG, ozdobnými prvky AMG v karbonu a příplatkovým volan-
tem AMG Performance. To nejdůležitější se ale skrývá pod kapotou: vynikající agregát  
V8 v Mercedes-AMG SL 63 a bezkonkurenční motor V12 v Mercedes-AMG SL 65 přináší 
obdivuhodný zážitek z jízdy.

Sada AMG Night. 
Výrazné designové prvky v lesklé černé barvě, které budí nadšení z každého úhlu pohledu – 
přední nárazník, difuzor zadního nárazníku a kryty vnějších zpětných zrcátek. Exkluzivní 
model na 7dvoupaprskových leštěných 19palcových kolech AMG z lehkých slitin nebo  
za příplatek na vícepaprskových kolech, v obou případech lakovaných černou barvou.
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Čalounění a ozdobné prvky.

Čalounění

201
205
207
211
218
501
505
507
511
514
515
701
801
805
807
811
814
815
X10
X17
X18
X24
X26
X30
X35
X46

Černá1, 2

Béžová ginger/hnědá espresso1, 2

Červená bengal/černá1, 2

Černá1, 3

Šedá crystal/černá1, 2

Černá1, 6

Béžová ginger/hnědá espresso1, 6

Červená bengal/černá1, 6

Černá5, 6

Hnědá saddle/černá1

Porcelain/černá1, 6

Černá
Černá1, 4

Béžová ginger/hnědá espresso1, 4

Červená bengal/černá1, 4

Černá4, 5

Hnědá saddle/černá1

Porcelain/černá1, 4

designo sand/černá1

designo červená classic/černá1

designo béžová tuscany pearl/černá1

designo hnědá sienna/černá1

designo šedá titanium pearl/černá1 
designo bílá platin/černá1

designo hnědá light/černá1

designo bílá deep/černá1

Ozdobné prvky

739
729
731
736
H42 

H73
H76
W26
W69
W70

Hliník, podélně leštěný, světlý
Dřevo topolu, světle hnědé, hedvábně matné1

Kořenové dřevo ořechu, hnědé, lesklé2

Dřevo jasanu, černé, lesklé1

Hliník s broušenou karbonovou strukturou, 
světlý1

AMG carbon1, 4, 6  
Hliník, podélně leštěný, tmavý1, 3

designo bambus, přírodní1

designo klavírový lak, černý1

designo klavírový lak, bílý champagne1

1  Příplatková výbava. 2 Standardní výbava pro SL 500, příplatková výbava pro SL 400. 3 Součást linie AMG pro SL 400 a SL 500. 
4  Standardní výbava pro Mercedes-AMG SL 63. 5 Příplatková výbava pro SL 400 a SL 500 v kombinaci s linií AMG. 6 Standardní 
výbava pro Mercedes-AMG SL 65. 

KůžeKůže/tkanina
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Barevné odstíny. Standardní barevné odstíny Metalické barevné odstíny1 Barevné odstíny designo1

Standardní barevné odstíny

040
149
590

Černá
Bílá polar
Fire opal

Metalické barevné odstíny1

183
197
526
775
896
992

Černá magnetite
Černá obsidian
Hnědá dolomite
Stříbrná iridium
Modrá briliant
Šedá selenite

Barevné odstíny designo1

297
799
996

designo magno šedá selenite
designo bílá diamond bright
designo červená hyacint

1  Příplatková výbava. 



Technické údaje.

1  Údaje o jmenovitém výkonu a jmenovitém točivém momentu podle nařízení (ES) č. 595/2009 v aktuálním platném znění. 2 Elektronicky regulováno. 3 Uvedené hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 byly zjištěny na základě 
předepsaného postupu měření (§2 č. 5, 6, 6a výnosu o osobních vozidlech (označení spotřeby energie) v aktuálním platném znění). Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, nýbrž slouží pouze účelům 
srovnání jednotlivých typů vozidel. 4 Údaj je platný pouze v rámci Evropské unie. 5 Zjištěno na základě naměřených hodnot emisí CO2 se zohledněním hmotnosti vozidla. 6 Údaje podle směrnice 2007/46/ES v aktuálním 
platném znění. 7 Údaje podle směrnice 92/21/ES v aktuálním platném znění (hmotnost ve stavu připravenosti k jízdě, palivová nádrž naplněná na 90 %, včetně řidiče, 68 kg, a zavazadel, 7 kg) pro vozidla se standardní výbavou. 
Příplatkové výbavy a příslušenství tuto hodnotu zpravidla zvyšují, čímž se odpovídajícím způsobem snižuje užitečné zatížení. 8 Uvedené rozměry jsou průměry. Platí pro nenaložená vozidla se standardní výbavou. Další technické 
údaje naleznete na www.mercedes-benz.cz

To nejlepší pro motor:
originální motorové oleje Mercedes-Benz.

SL 400 SL 500 Mercedes-AMG SL 63 Mercedes-AMG SL 65

Počet válců/uspořádání 6/V 8/V 8/V 12/V

Zdvihový objem motoru (cm3) 2996 4663 5461 5980

Jmenovitý výkon1 (kW (k) při ot./min) 270 (367)/5500–6000 335 (455)/5250 430 (585)/5500 463 (630)/4800–5400

Jmenovitý točivý moment1 (Nm při ot./min) 500/2000–4200 700/1800–3500 900/2250–3750 1000/2300–4300

Převodovka 9G-TRONIC 9G-TRONIC 7stupňová sportovní převodovka  
AMG SPEEDSHIFT MCT

AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC

Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 4,9 4,3 4,1 4,0

Nejvyšší rychlost cca (km/h) 2502 2502 2502 2502

Rozměr pneumatik – přední náprava, zadní náprava 255/40 R 18, 255/40 R 18 255/40 R 18, 285/35 R 18 255/35 ZR 19, 285/30 ZR 19 255/35 ZR 19, 285/30 ZR 20

Palivo Super Plus 98 Super 95 Super Plus 98 Super Plus 98

Spotřeba paliva3 (l/100 km)
Město
Mimo město
Kombinovaná

10,5
6,0 
7,7

 
12,4
7,0
9,0

14,2–14,0
7,7–7,5
10,1–9,8

17,4
8,8
11,9

Emise CO2
3 (g/km), kombinovaný provoz 175 205 234–229 279

Emisní třída4/emisní norma5 Euro 6/D Euro 6/E Euro 6/F Euro 6/G

Objem nádrže (l)/z toho rezerva cca (l) 65/8,0 65/8,0 75/14,0 75/14,0

Objem zavazadlového prostoru6 (l)
při zavřené střeše
při otevřené střeše

485
345

485
345

504
364

504
364

Průměr otáčení (m) 11,04 11,04 11,04 11,04

Pohotovostní hmotnost7 (kg) 1735 1795 1845 1950

Přípustná celková hmotnost (kg) 2115 2175 2180 2210

Délka8/šířka vč. zrcátek8 (mm) 4631/2099 4631/2099 4640/2099 4640/2099

Rozvor náprav8 (mm) 2585 2585 2584 2584

Rozchod kol vpředu8/vzadu8 (mm) 1597/1600 1597/1600 1621/1604 1621/1605



K údajům v tomto katalogu: Po redakční uzávěrce tohoto katalogu dne 15. 9. 2015 mohlo dojít ke změnám produktu. 
Výrobce si po dobu trvání dodávek vyhrazuje právo na konstrukční nebo tvarové změny, odchylky barevnosti a změny 
obsahu dodávek, pokud jsou tyto změny nebo odchylky s ohledem na zájmy prodejce únosné pro zákazníka. Pokud výrobce, 
příp. prodejce používá k označení objednávky nebo k popisu nabízeného výrobku značky nebo číselné údaje, nevyplý vají  
z nich samotných žádná práva. Na vyobrazeních mohou být uvedeny také příplatkové výbavy a příslušenství, které nejsou 
součástí standardní dodávky. Barevné odchylky jsou podmíněny technikou tisku. Tento text je publikován mezinárodně. 
Výroky o zákonných, právních a daňových předpisech a jejich důsledcích jsou však platné jen pro Spolkovou republiku 
Německo k datu redakční uzávěrky tohoto katalogu. Ohledně předpisů platných v ostatních zemích a jejich důsledcích, 
jakož i o závazném aktuálním stavu se proto prosím informujte u svého prodejce Mercedes-Benz. 
www.mercedes-benz.cz
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Převzetí vozidla s ukončenou životností. Rádi převezmeme Vaše vozidlo SL zpět k ekologické likvidaci v souladu  
se směrnicí Evropské unie (EU) o vozidlech s ukončenou životností – ale do té doby je ještě hodně daleko. 

Abychom Vám vrácení vozidla co nejvíce usnadnili, je Vám k dispozici síť sběrných míst a demontážních středisek.  
V jednom z těchto zařízení můžete své vozidlo bezplatně odevzdat. Významně tak přispíváte k uzavření koloběhu  
recyklace a k ochraně přírodních zdrojů. 

Další informace o recyklaci vozidel s ukončenou životností, zhodnocení a podmínkách zpětného převzetí získáte  
na domovské stránce společnosti Mercedes-Benz pro Vaši zemi.

Mercedes-Benz je jedním ze zakládajících partnerů nadace „Laureus Sport for Good Foundation“.
Od založení nadace roku 2000 podporuje Mercedes-Benz cíle a hodnoty tohoto celosvětově všeobecně prospěšného 
programu: pomocí sociálních sportovních projektů zlepšovat život znevýhodněným nebo nemocným dětem a mladistvým. 
Laureus se stal jednou ze základních součástí společenské odpovědnosti Mercedes-Benz. Každý nový Mercedes  
je proto vyslancem těchto hodnot. Koupí vozu Mercedes podporujete nadaci „Laureus Sport for Good Foundation“.


