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Omdat de voorgaande SL alweer haast vier jaar
ongewijzigd meeliep, ligt het wel voor de hand
dat er het een en ander was in te halen in nieu-
were technieken uit andere, recenter vervangen
modellen. De basis van de vorige SL was zelfs al
ruim tien jaar oud, met daarop een flinke facelift
in 2006 en een nieuw uiterlijk in 2008. Het nu
voorgestelde model is weer een half maatje gro-
ter, met vijf centimeter meer lengte en breedte.
Geleidelijk ging comfort bij de Mercedes roadster
steeds meer de hoofdrol spelen, in plaats van

sportiviteit. Terwijl het zestig jaar geleden toch
volledig om sportiviteit draaide met de eerste 300
Super Leicht, waarvan het tweede geproduceerde
exemplaar ter ere van deze introductie bij Merce-
des geheel werd gerestaureerd.
Dan gaat het over een klassieke racer, met buizen-
frame en aluminium koetswerk destijds zo licht
mogelijk gebouwd. De 300 SL kreeg de beroemde
vleugeldeuren omdat voor de stijfheid hele forse
dorpels nodig waren. En hij blonk natuurlijk ook
uit met mechanische directe injectie op zijn zesci-

linder. Alles alleen maar met de bedoeling een als
seriemodel gehomologeerde racer te maken.
Overigens stamt de eerste SL productieversie uit
1954, dus net nog geen zestig jaar geleden. De
zesde generatie SL blijft meer luxe- dan sportwa-
gen, maar keert wel terug naar aluminium bouw.

Ruim honderd kilo winst
Een vergelijking met de eerste 300 SL gaat toch
niet op. De nieuwe SL heeft geen buizenframe,
maar een dragend aluminium koetswerk. Om pre-

Nog meer luxe en toch lichter
Mercedes-Benz SL keert terug naar aluminium

Wat geef je de man (of vrouw) die alles al heeft? Mercedes moest voor zijn nieuwe SL roadster

wel iets doen aan zuinigheid. Ook in de topklasse vereist de tijd dat. Maar een model bovenaan

het gamma zonder direct tastbare nieuwtjes kan eigenlijk niet. Dus bedacht Mercedes toch nog

een hulpsysteem dat er eerder niet was, Magic Vision Control.

Moderne aluminium bouwwijze voor de SL, met naast alu plaat-
werk zoals de voorganger al had, gegoten en geperste delen om
de grootste krachten op te nemen. Geen achterklep in dit show-
voorbeeld, want die wordt van kunststof op een stalen frame 
gemaakt.
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cies te zijn voor 89% van aluminium: rond de
voorruit staat voor de veiligheid een frame van
extra sterk staal. Voor de veiligheid van voetgan-
gers krijgt de SL een pop-up motorkap mee, met
het ‘herbruikbare’ veersysteem van Mercedes dat
opnieuw gespannen kan worden.
Ook de wielophanging is grotendeels van alumi-
nium, verder werd zes kilogram gewonnen door
een magnesium frame voor het metalen wegklap-
dak te gebruiken. Dat zal ook wel helpen om het
op- en neerklappen te kunnen versnellen tot maar
20 seconden. Hoewel we gezien hebben dat Mer-
cedes (op het vorige SL model) ook experimen-
teerde met lichte koolstofvezel delen, komen die
in deze SL nog niet voor. Evengoed leidt de
aluminium bouwwijze,  ondanks gro-
tere maten en (nog) meer
 uitrusting, tot een
belangrijk

Zo was het, bij de nog puur als racer ontwikkelde 300 SL van 1952. Rollend chassis uit stalen buizen,
aluminium koetswerk, net als de succesrijke vooroorlogse Grand Prix auto’s.

De bagageruimtebodem is van hergebruikt aluminium gemaakt. Let op de honingraat-achtige vorm-
geving voor extra sterkte bij dun materiaal. Kritiekpunt bij aluminium is nog dat het maken van
nieuw materiaal veel energie en grondstof vreet. Voor hergebruik is nog niet zoveel aluminium be-
schikbaar, het wordt nog te korte tijd op grote schaal gebruikt.
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lagere massa. Met als gevolg lager brandstofver-
bruik, waarom het was begonnen. Al helpen in
massa en verbruik zeker ook de nieuwe motoren
een stevig handje mee. Alles bijeen levert het 
125 kg winst voor de SL 500, en 140 kg voor de 
SL 350. Daarvan zit volgens Mercedes 110 kg aan
voordeel in het aluminium koetswerk, vergeleken
met eenzelfde exemplaar uit staal.

Bijgewerkte motorgeneratie
Dat het gemiddeld verbruik liefst 20 tot 30% ge-
drukt kon worden is ook weer niet helemaal zo’n
technisch wonder. De nieuwste direct ingespoten

V6 en V8 die een goed
jaar geleden de-

buteerden

in de vierdeurs coupé CLS helpen al flink, de voor-
gaande SL had die nog niet. Net zo min als een
start-stopsysteem, zoals nu mogelijk met de ver-
nieuwde 7G-Tronic Plus automaat. Toch is het 
opmerkelijk dat de grootste verbruikswinst ligt bij
de nieuwe 3.5 V6. Even groot als zijn voorganger,
met 225 kW ietsje minder sterk, maar als basisver-
sie wel een stuk gespierder dan de nu niet meer
gevoerde 3.0. Een kwestie van gestroomlijnde
productie, de 3.0 V6 komt in geen enkele andere
Mercedes meer voor, de 3.5 V6 is gelijkgetrokken
met die in alle andere modellen.
Minder verbruikswinst boekt de 4.6 dubbelturbo
V8, tegenover de voorgaande 5.5 V8 zonder
 directe injectie. Hier is anderzijds de winst in
 vermogen 35 kW (voor een totaal van 320 kW).
Nog een kleine bijdrage in lager verbruik vinden
we in de besturing, nu bij de SL omgeschakeld
op elektrohydraulisch in plaats van een door de
motor aangedreven hydraulische bekrachtiging.
Het gaat nog samen met variabele overbrenging
ook, naast uiteraard snelheidsafhankelijke
 bekrachtiging.
Naast de aandrijflijn is ook de wielophanging
feitelijk niet nieuw. Standaard zijn er verstelbare
schokdempers, als extra het ABC-systeem, Auto-
matic Body Control met automatisch variabele
vering, en schokdemping die overhellen van de
auto nagenoeg volledig onderdrukt.

Magic Vision Control
Op het gebied van accessoires moest de 
SL  vanzelf op minstens gelijke hoogte blijven
met de vorig jaar verschenen SLK. Ook hier dus
als optie, naast een stalen of glazen opvouwdak,
de keus voor Magic Sky Control glas dat met
elektrische bekrachtiging verduisterd of helder
gemaakt kan worden. Net als een automatisch
dimmende binnenspiegel, met een elektrochro-
matische laag.
Een heel nieuwe mode is de automatisch

Nu ook in de SL de nieuwe
dubbelturbo V8 in plaats van
de grotere ongeblazen 5.5 V8.
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Met een laser worden piepkleine gaatjes gebrand in de ruitensproeierleiding langs het wisserblad. Een grote basluidspreker in de voetenruimte van de passagier, met holle chassisdelen als klankkast.
BMW bedacht eerder al zoiets, maar dan met speakers onder de stoelen.
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 openende achterklep, met sensor onder de
 achterbumper, zoals bijvoorbeeld ook bij de
nieuwe VW Passat wordt toegepast. Beweeg een
voet onder de bumper en de achterklep springt
open. Maar, zegt Mercedes, onze SL is de enige
waarbij op dezelfde manier de klep ook weer
elektrisch bekrachtigd gesloten kan worden.
Handig, maar nog niet iets om indruk mee te
maken. Het spreekt volledig vanzelf dat alle hulp-
en veiligheidssystemen die Mercedes in enig
ander model heeft ook voor deze SL leverbaar zijn.
Tja, wat kun je dan nog verzinnen om daaraan toe
te voegen? Dit: Magic Vision Control ruitenwissers.
Reken erop dat volgend jaar een nieuwe S-Klasse
generatie dat ook krijgt. Op het eerste gezicht wei-
nig spectaculair, een ruitensproeier die langs de
wisserbladen is gemonteerd en over de hele
lengte van het blad water sproeit. Dat hebben er
meer, vooral ook bedrijfswagens en bussen. Alleen
heeft de SL het aan weerszijden van zijn wissers, er
wordt altijd alleen vóór de slag van de wisser uit
gesproeid. Er staat dus nooit sproeiwater op de
ruit dat het zicht even kan hinderen.
Met motorwarmte wordt het sproeireservoir ver-
warmd, de leidingen zijn elektrisch verwarmd. Als
extra kunnen ook de stalen veren in de wisserbla-
den elektrisch verwarmd worden, zodat de wis-
sers dus niet aan de ruit vastgevroren kunnen blij-
ven. Standaard is elektronische regeling van de
sproeiers. Afhankelijk van de vervuiling van de
voorruit (waargenomen via de regensensor) en rij-
snelheid wordt de toegevoerde hoeveelheid
sproeiwater geregeld. Daardoor is een met 1,7
liter verkleind sproeireservoir mogelijk, spaart ook
weer wat gewicht. 
Er is een zomer- en winterprogramma, dat laatste
gebruikt meer water tegen pekel en modder, in de
zomer kan stof met minder water weggespoeld
worden. Daarnaast is er ook nog een open-rijden-
programma, waarbij alleen tijdens de neergaande
wisserslag wordt gesproeid, zodat bij open rijden
zeker geen sproeiwater in het interieur kan
waaien.

Internet en lage tonen
Alle denkbare comfort dus, waarnaast ook aan het
vermaak is gedacht. Het nieuwste COMAND info-
tainmentsysteem biedt een 7 inch TFT-beeld-
scherm en toegang tot internet. Het moet ook
goed zitten met de geluidskwaliteit, dankzij Front
Bass luidsprekers. Ze zitten in de voetenruimte, en
gebruiken holle ruimtes in het chassis als klank-
kast. Dat geeft betere lage tonen dan een kastje in
de portieren, bovendien kunnen de portieren zo
slanker blijven. Plus dat bastonen uit de voeten-
ruimte beter hoorbaar blijven bij open rijden, dan
wanneer ze uit de portieren of ergens achter uit
de auto komen.
Blijft er nog iets te wensen over? Een beetje 
opmerkelijk is dat Mercedes hier nog niet over-
gaat op led koplampen, alleen het dagrijlicht 
gebruikt leds. De xenon hoofdverlichting 
beschikt, hoe kan het anders, over allerlei intelli-

gente functies maar hetzelfde en meer is mogelijk
met energiesparende lichtdiodes. Is Mercedes nog
niet tevreden over hun lichtprestaties, of houden
ze dit achter de hand,  zodat ze straks een pri-
meurtje overhouden voor een nieuwe S-Klasse?
Mercedes gaat nog niet zo ver een diesel in de SL
te bieden voor wie het nog zuiniger wil hebben,
of de hybride aandrijving in combinatie met 
3.5 V6 uit de huidige S-Klasse. Had gekund: tege-
lijk met het showdebuut van de SL in Detroit ver-
scheen daar de E 400 Hybrid, en dezelfde aandrijf-
lijn moet ook in de SL onder te brengen zijn. Een
SL als auto van de zaak komt kennelijk te weinig
voor. Aan de andere kant is ook nog geen sprake
van een SL 600 twaalfcilinder in het nieuwe
model, wat met name de welkome Chinese klan-
ten vast zouden waarderen. Maar dat kan nog
komen, bij eerdere generaties kwam de twaalfci-
linder SL ook pas achteraf.

Een luxevoorziening die in het voorgaande SL-model debuteerde is deze Air Scarf, die warme lucht in je nek blaast, waar ook de 
mogelijk koude rijwind terecht komt bij open rijden met enig tempo.

Warme lucht

Koude lucht

Verwarmings-
element

Ventilator
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