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SL!\. 200 SLK 230

Afmelingen Kompressor

A Max. hoogte, rijklaar 128-1-111111 1289111111

II Spoorbreedte v r l-1-B8mm 1-1-88 rnm

C Spoorbreedte achter 146ó mm l-1-HO mm

D Max•. breedte 1715111111 J715mll1

F Wielbasis 2400 mm 2-1-00 rn rn

F Max.Jengre 3995 ITIIl1 3995111111

In de SLK worden u en

uw passagier door twee Het standaard Anti-Blok-

persoonlijke kreukelzo- keer-Systeem ABS zorgt

nes beschermd: de air- ervoor, dat de auto ook

bags. Indien nodig wor- tijdens een noodstop

den ze in enkele frakties nog bestuurbaar blijft.

van een sekonde opge- De Electronic Traction

blazen en voorkomen dat Support ETS - bij de SLK
SLK 200 SLK 230

Kompressor

100 (13ó)/5500

20R 231

11.0 1O,S
5,9 5,9
7,5 7,6

12,. 12,5
6,8 6,6
B,9 8,8

211 208

Technische gegevens

Max. vermogen in k\Y(pK) uij r/m!n '

Max. snrlht'iil UI. (11111/h)

Branrlstofvcrfu-uik in V1üO kmH

volgens 80/1268/[CI:
in stadsverkeur

u met het dashboard of 200 als extra leverbaar

de voorruit in aanraking (en standaard in Neder-

komt. Extra bescher- land) - zorgt voor veilig

ming bij aanrijdingen wegrijden op een glad

van opzij bieden de als wegdek. De Anti-door

Slip-Regeling ASR voor-

bij 90 km/h
bij 12()km/h
volgens 93/116/[C[
in dl' Ilt'hnuwde kom

buiten dl' bebouwde kom
totaal

extra leverbare (en in

Nederland standaard), in komt zijdelings uitbre-

de deuren geïntegreerde ken als teveel gas wordt

CO2 emissie (g/km)gegeven.
. \utg\"ll~ Je minlijn 80/12()Q LCL resp. 8fl/l<l5/fCr.· \CJ .. rlnpig,· 1"'1'('''''nd,' \\,h'I'<!<'n
•. \nlgcns dO'rlrtulljn \l3/116/H 1-.

t n)1OII(1 \ I'ijhl ijl ['ur!. \\'ij Ii~ingen i n sper i tïk~!I il'~ 1'11uil Tusl ingen \ oorbehouden. De aegcvcns in deze brochure benarle-r+u rlp 1\erkel ljkheld ZOIeel ruugelijk.

Zij komen merpen met ril' stand van zaken (lP hetmoment van redaktleslulrins; 1(111de.w llilg,l\t' 196225. st.md 05/06)



· -

De verder ontwikkelde

2,0 liter viercilinder mo-

tor heeft onder andere

een verstelbare inlaat-

nokkenas, een arrtl-

klopregeling en se-

quentiële brandstof-

inspuiting. Het resul-

taat: een verbeterd

koppel bij lage toeren-

tallen en een lager

bra n dstofverb ru ik.

Met de infrarood-afstands-

bediening kunnen alle

deursloten, het kofferslot

en de tankklep snel en

veilig worden geopend en

afgesloten. Het systeem

van de elektronische mo-

tormanagementblokkering

zorgt er voor dat de auto

alleen met de originele

sleutel kan worden gestart.

Door het nieuw ontwikkelde

luchtaanvoersysteem heeft de

2,3 liter viercilinder kompressor-

motor een bijzonder dynamisch

karakter en biedt hij de prestaties

van een zescilinder met het ver-

bron.

Voor een bijzonder goed rijge-

drag zorgt de vooras met dub-

bele wieldraagarmen waarbij

elk voorwiel door twee geleide-

armen wordt geleid. De schok-

dempers worden ontlast en kun-

nen daardoor sneller reageren.

Volgens de goede oude sportwa-

gentraditie omgeeft het interieur

zijn passagiers als ware het een

maatkostuum. De verhoogde zij-

kanten van de sportstoelen zorgen

voor een goede zijdelingse steun

zonder de bewegingsvrijheid van

de inzittenden zeer te beperken.

De stoelen zijn standaard bekleed

met hoogwaardige stoffen in

geheel nieuwe dessins. Desge-

wenst kunt u ook een hoogwaar-

dige lederen bekleding bestellen.

Standaard heeft de SlK

een gemakkelijk te scha-

kelen vijfversnellingsbak.

Als extra kunt u echter

ook met de nieuwe elek-

tronisch gestuurde vijf-

tra ps automatische ver-

snellingsbak onderweg

zijn. Deze versnellingsbak

"herkent" uw persoonlijke

rijstijl en kiest dan steeds

- brandstofbesparend - de

optimale versnelling.



AI bij de start om 11:30 uur laat

..: ... '

ereden bij een gelijkblijvend tempo van 55 mph AI bij dit lichte voorspel bespeurt men de aan

direkte besturing en ..
bestuurder zijn één. Nade aansluitende test met stationair toerental st.. . . .. . : I. I •

tenslotte voortdurend stop-and-go. Hierbij laten de koppeling en de versnel-

lingsbak zien wat ze kunnen: korte pedaalwegen, snel en nauwkeurig schakelen

maken van deze rit door de hel met de SlK in elk opzicht een sportief genoegen.



De reusachtige spots



Favoriet onder de fotografen: het

Eml e Di IS IItijd een goed ob-

jekt , Ii t il" de buurt van de studio.



Onze designers hebben lang gewerkt aan het fraaie uiterlijk van de SLK.

Naast de met leder
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Een noviteit in de SLK: een sensor die stgn e~r

of de rechter zitplaats bezet is of dat daarop n

kinderzitje geplaatst is Deze systemen voorko

men dat de airbag ten onrechte wordt geaktiveerd

IS891. d1 ,SJ

Studio met uitzicht: New York in de avondschemering.
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Hij was niet bedoeld als racewagen. To:h won de 190 SL In MaCd;)

verwierf 1956 de lauwerkrans als win laar van de Grand Pr x van

Casabtar-ca In de GT-klasse en werd w nna n n klasse van de Hang

Kong Rally in 1958
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Eveneens nar M \I

- want aan de t<: d

OlM-kampioen 994

1995.
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De.voorvader" van de SLK werd in 1954 gepresenteerd te New York. r,
Ii ,
\

in 1954 te New

Vork: de 190 SL en de 300 Sl..



Groter dan je denkt: de kofferruimte van de SLK.

Geheel a-typisch voor een Roadster van dit

fOI maat is de oyale kofferruimte van de

SLK. Als het dak ge loten, bedraagt het

volurne maar liefs" ~48 tt r Als het dak

IS geopend en in d kofferruimte opge-

b reen, staat u nog st ec s 14.c:::iter tel

beschikkmg. Een rolzeil zot gt voor een

keurige scheiding tussen bagage en dal-



Mercedes-Benz is nog nooit tevreden geweest
,



Een lange motorkap, een lange WI

basis en een korte achterkant e n

blik op de karrosserie van de SL

pure sportiviteit. Deuitgesproken w

vorm en de vloeiende overgangen van

de karrosserie geven de auto ex ra

dynamiek en elegantie. Net als bi nze

legendarische Roadsters is de mot

kap voorzien van twee zogena de

..power domes





DE SLK VAN MERCEDES-BENZ


