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Nieuw van Mercedes-AMG: De SL 55 AMG en SL 65 AMG, nog dynamischer en met meer oog voor detail


De SL 55 AMG en SL 65 AMG hebben nu een nog sportiever en exclusiever karakter gekregen. De twee krachtige roadsters van AMG die een aanzienlijke vooruitgang op het vlak van techniek, design en uitrusting geboekt hebben, bieden nu meer dan ooit een uitzonderlijke en unieke rijervaring.


De verbeterde sportophanging van AMG die op de Active Body Control van de tweede generatie gebaseerd is, de directere stuurinrichting en de nieuwe, krachtige AMG remmen bezorgen beide tweezitters spectaculaire rijeigenschappen. En al even kenmerkend voor de nieuwe carrosserie en het interieur is de doorgedreven aandacht voor het detail. 


De verbeterde AMG V8-compressormotor van 5,5 liter in de SL 55 AMG is uitgerust met een nieuwe, sneller draaiende compressor en een grotere smoorklep om de aanvoer van verse lucht te verbeteren. Daarnaast maakte de montage van een nog efficiëntere regeleenheid voor de motor het mogelijk om het vermogen van de AMG V8-motor van 368 kW/500 pk tot 380 kW/517 pk op te voeren en tegelijk het maximumkoppel van 700 tot 720 Nm te verhogen. De nieuwe SL 55 AMG accelereert in 4,5 seconden van 0 tot 100 km/u (vorig model: 4,7 seconden) en heeft een elektronisch begrensde top van 250 km/u. 

De bijzonder krachtige AMG V-12 biturbomotor van 6,0 liter levert de drijfkracht voor de SL 65 AMG. Die krachtbron ontwikkelt een vermogen van 450 kW/612 pk en heeft een maximumkoppel van 1000 Nm zodat de SL 65 AMG de krachtigste productieroadster ter wereld blijft. De auto accelereert in 4,2 seconden van 0 tot 100 km/u en levert daarmee het indrukwekkende bewijs van het fenomenale vermogen dat de AMG twaalfcilinder levert. Ook in dit model is de topsnelheid elektronisch begrensd tot 250 km/u. 

De twee AMG roadsters zijn uitgerust met een gewijzigde AMG sportophanging op basis van de Active Body Control van de tweede generatie. Daarbij werden specifieke maatregelen genomen om de carrosseriebewegingen bij hoge snelheden te verminderen: die zijn nu nog kleiner dan bij de vorige modellen zonder dat dit ten koste gaat van het uitstekende rijcomfort. De grotere wendbaarheid is op haar beurt te danken aan de verbeterde elasto-kinetische eigenschappen van de vooras en aan de snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging met een meer directe overbrengingsverhouding en een nieuw regelsysteem voor de kleppen. 


Nieuw ontwikkelde krachtige AMG remmen uit composietmateriaal 

Zowel de SL 55 AMG als de SL 65 AMG zijn uitgerust met nieuw ontwikkelde en bijzonder krachtige AMG remmen die de remdruk optimaal overbrengen, uitzonderlijk korte remafstanden garanderen en bijzonder goed tegen fading bestand zijn. In beide modellen is de vooras voorzien van grote remschijven in composietmateriaal en van vaste aluminium remzadels met zes zuigers. De SL 65 AMG heeft 30 mm grotere remschijven rondom en zowel op de voor- als de achteras bijzonder krachtige remmen in composietmateriaal. Bovendien geeft het AMG V12-topmodel blijk van een optimale tractie dankzij een lamellendifferentieel met beperkte slip en een grendelfactor tot 40 %. 


Kenmerkend voor de carrosserie is het nog opvallender dynamisme 

Visueel zijn de AMG roadsters van de nieuwe generatie te herkennen aan hun discreet vernieuwde AMG design, met inbegrip van de dynamischer getekende AMG voorschort die een nog meer uitgesproken wigvorm en in chroom gevatte mistlampen gekregen heeft. Daarnaast is de voorschort van de SL 65 AMG ook nog voorzien van luchtmonden op de zijkant die een optimale luchtstroom doorheen de hulpkoeler voor de motorolie mogelijk maken. Andere onopvallende, maar bijzonder efficiënte modelverbeteringen omvatten een specifiek radiatorrooster voor AMG met zwarte luchtspleten en verchroomde accenten, nieuwe achterlichten in een speciale AMG-kleur, nieuwe hoogglanzende lichtmetalen velgen van 18 inch met een meerspakendesign voor de SL 55 AMG en een AMG sportuitlaat met twee sets dubbele verchroomde uitlaatpijpen met een nieuwe vormgeving voor de SL 65 AMG. 


Nieuw interieur met bekleding in koolstofvezel en AMG RACETIMER 

Het interieur van de twee AMG roadsters mocht niet achterblijven en kreeg op zijn beurt een nog dynamischer en hoogwaardiger look. Nieuwe bekledingselementen in koolstofvezel zorgen voor de juiste sportieve toets en weerspiegelen het succesvolle engagement van AMG in de autosport. Het ergonomische AMG sportstuurwiel met zijn speciaal gevormde rand is nu uitgerust met zilverkleurige aluminium AMG schakelknoppen. 

Andere nieuwe kenmerken zijn het AMG hoofdmenu op het combi-instrument dat de ingeschakelde versnelling en de aanbevolen opschakeling weergeeft plus ofwel de temperatuur van de motorolie en de spanning van de accu ofwel de RACETIMER. Die nieuwe functie stelt de bestuurder in staat om rondetijden op private racecircuits te registreren, waarbij niet alleen de snelste ronde opgeslagen wordt, maar ook de gemiddelde snelheid, de topsnelheid en de lengte van het circuit. 

Andere kenmerken van de twee vernieuwde AMG roadsters zijn deurdrempels in hoogwaardig metaal met het AMG logo, een nieuwe behuizing voor het combi-instrument dat boven de klassieke ronde wijzers met het design van een chronometer bekleed is met nappaleer met dubbele naden, een nieuwe digitale klok, een deksel voor de luchtmonden en een nieuwe schakelaar in aluminiumkleur voor het Variodak. Het duurt precies 16 seconden om de opvouwbare hardtop, waarvan er als optie een glazen versie besteld kan worden, te openen of te sluiten. De AMG sportstoelen, de deurpanelen en de armsteunen zijn bekleed met fijn nappaleer. 

Het optionele elektrische grendelmechanisme voor de koffer met afstandsbediening verhoogt nog de gebruiksvriendelijkheid. Met die optie is de koffer met een minimum aan inspanning te openen en te sluiten. De standaarduitrusting omvat een wegneembaar bagagedeksel dat het koffervolume met 22 liter tot 339 liter verhoogt – meer dan gelijk welke concurrent in dit segment. Enkele eenvoudige handelingen zijn genoeg om het bagagedeksel weg te nemen. Daarmee maakt de gebruiker niet alleen meer laadruimte vrij, maar kan hij de koffer ook gemakkelijker laden en verhoogt hij de bruikbaarheid ervan. 

De SL-Klasse van de nieuwe generatie wordt in februari 2006 tijdens het Autosalon van Genève (Zwitserland) aan het publiek voorgesteld. Vanaf maart 2006 is hij te koop in de vestigingen en erkende dealers van Mercedes Benz. 


