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Mercedes-Benz S-Klasse verwent ongelooflijk

Zuinig en rijk

Ooit was er geen commercieel succes weggelegd voor de 

drieliter-auto van Volkswagen, een nogal kostbare variant op 

het mini-model Lupo. Nu slaagt Mercedes-Benz erin zelfs van 

de nieuwe S-Klasse een drieliter-auto te maken, uitgaande 

van een model dat bij uitstek als chauffeurslimousine nieuwe 

normen moet stellen. Hoe krijgen ze deze uitersten verenigd?

We zijn niet anders gewend dan dat het Daimler-
concern met de Mercedes-Benz S-Klasse bij elke 
nieuwe generatie het beste wil laten zien dat de 
autotechniek kan bieden. Zoals de lijfspreuk van 
Carl Benz, ‘das Beste oder Nichts’. Alleen past die 
spreuk niet meer helemaal in deze tijd, want een 
eeuw geleden was er nog geen Europese Unie die 
dreigde met straf als je autoprogramma niet zuinig 
genoeg is. Het toppunt van luxe en techniek lijkt 
onverenigbaar met de zuinigheid van 95 gram 
CO2-uitstoot per kilometer die over zes jaar bereikt 
zou moeten worden.
Nog onbereikbaarder leek dat toen eerder dit jaar 

bij het debuut van de W222-modelgeneratie werd 
verkondigd dat de lange versie ditmaal voorop 
stond in de ontwikkeling. En toch verschijnt nu 
al een S-Klasse variant die 69 g/km laat noteren, 
ofwel een gemiddeld verbruik van 3,0 l/100 km. 
Natuurlijk weten we wel dat de (korte) S 500 
Plug-in Hybrid dat alleen haalt in de steeds meer 
bekritiseerde NEDC-rijcyclus, als je hem voordien 
keurig aan het stopcontact oplaadt. Maar niet in 
de praktijk, en zeker niet bij een langere rit zonder 
tussendoor plug-in opladen.
Maar laat ‘ie dan het dubbele verbruiken terwijl 
je languit achterin ligt in de massagestoel, met 

geparfumeerde en geïoniseerde lucht om je heen, 
dan is dat nog altijd maar weinig boven de 130 
g/km CO2 die de EU na volgend jaar verwacht. 
Ongelooflijk, toch?

Lichte bouw, hybrides en supercomfort
Voor we ons storten in alle details, halen we de 
grote lijnen aan van wat de nieuwe S-Klasse 
kenmerkt. Om te beginnen de hybridisering, niet 
alleen met de genoemde S 500 Plug-in Hybrid. 
Die is volgend jaar leverbaar, naast de eerder 
aangekondigde S 300 BlueTec Hybrid diesel. En 
naast de meteen in het gamma gepresenteerde S 
400 Hybrid. Drie hybrides, naast drie versies zon-
der elektrische hulp. En dat alleen als we de S 63 
AMG meetellen, naast de S 350 BlueTec diesel en 
de S 500. Een overtuigende aanwijzing dat grote 
auto’s in de nabije toekomst ook als diesel nog 
niet zuinig genoeg zijn, zonder hybrides kom je als 
autoconcern na 2020 zwaar in de zorgen.
Eerst zijn dan al alle denkbare methodes toege-
past om zonder elektrische hulp het verbruik te 
verlagen. Vanaf details, zoals de beste banden met 
lage rolweerstand, tot aan hoofdpunten, zoals 
lichte bouw en optimale stroomlijnvorm. Wanneer 
een lange versie met vooral achterin onovertroffen 
ruimte voorop staat, dan kon Mercedes nauwelijks 
pogen gewicht te sparen door de S-Klasse wat 
kleiner te maken. De korte en lange wielbasis 
blijven dus gelijk aan de voorganger. Mede door 

Doorsnee van de Mercedes-Benz S-Klasse. In de voorbumper-
doorsnede ziet u een schuimelement voor voetgangersbescher-
ming, dat de auto langer maakt. De grille kreeg verstelbare 
jaloeziën om de luchtweerstand te beperken, daarvoor zakt de 
auto boven 120 km/h ook 2 cm in zijn veren.
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strengere eisen aan voetgangersbescherming, die 
meer ruimte eisen in het front, is de nieuwe S wel 
wat langer.
Maar veel maakt dat niet uit: twee centimeter 
extra op ruim vijf meter lengte. Ook de breedte 
en hoogte namen wat toe. Maar niet de massa, 
volgens opgaaf is de nieuwe S-Klasse zelfs een 
haartje lichter dan de oude. Mede te danken aan 
een hybride bouwwijze, met onder meer alumi-
nium dak, portieren en front op een stalen cabine-
structuur. En ondanks weer een forse uitbreiding 
van het leger aan elektrisch/elektronische hulpjes 
voor veiligheid en comfort. We noemen de nu erg 
actuele aanzet naar autonoom rijden, in ‘Distronic 
Plus met stuurassistent en Stop&Go Pilot’.
Dat berust mede op een stereo videocamera als 
universele sensor voor vele elektronische syste-
men. Waarvan een heel opvallende het Magic 
Body Control is, een uitbreiding van het al mooie 
Active Body Control. De stereocamera helpt ook 
bij voetgangersherkenning voor de Pre-Safe nood-
stop, bij de kruispuntassistent in BAS Plus, en bij 
de vanzelf terugsturende rijbaanassistent.
De bouw van de S-Klasse blijkt verrassend genoeg 
deels modulair. Daar begint Mercedes nu mee. 
Een aantal kleinere delen, zoals bijvoorbeeld 
deurgrepen, zijspiegels, pedalensets en nog meer, 
worden inzetbaar voor meerdere modelseries, 
bijvoorbeeld de sedans A, C, E en S. Zo kunnen 
grotere aantallen besteld worden van deze extern 
gefabriceerde delen. Spaart kosten in de fabricage 
en in het magazijn, ook voor de aftersales.

Nieuwe V6 met turbo
Zelfs de Mercedes S kan niet alle laatste technische 
ontwikkelingen bijbenen, hij krijgt, tenminste voor 

dit moment, niet de nieuwe 9G-Tronic automaat 
met negen versnellingen die debuteert in de E 
350 BlueTec diesel. Alle S-Klasses doen het met de 
vertrouwde 7G-Tronic Plus. Bekend zijn verder de 
aandrijflijnen van de S 350 BlueTec diesel en S 63 
AMG, al zijn beide weer wat versterkt ten opzichte 
van de voorgaande S-Klasse.
Wel overgenomen uit de E-Klasse is de aandrijflijn 
voor de S 300 BlueTec Hybrid, een 2.2 viercilin-
der diesel met, voorin zijn transmissiehuis, een 
20 kW elektromotor. Dezelfde transmissie met 
elektromotor huist achter de 3.5 V6 in de S 400 
Hybrid, een stukje opgewaardeerd tegenover de 
voorgaande S-Klasse. Niet alleen was daar de e-
motor maar 15 kW sterk, ook werd nog de V6 met 
inlaatpoortinjectie gebruikt. Nu is deze vervangen 
door de sterkere, nieuwere, direct ingespoten 3.5 
V6. Samen met de 4.7 V8 voor de S 500 werd die in 
2010 onthuld, meer daarover in ons maanddossier 
op www.amt.nl.

Toen al werd gezinspeeld op een turboversie van 
de V6. Eerder dit jaar kwam deze er, met een naar 
drie liter verkleinde inhoud, in de vernieuwde E 
400. Typisch downsizing, dankzij de turbo komt 
uit een kleinere inhoud toch meer vermogen: te 
weten 245 kW, dat is 20 kW meer dan de 3.5 V6 
zonder turbo. In de S-Klasse gebruikt Mercedes 
deze motor voor de S 500 Plug-in Hybrid, hier met 
een 80 kW elektromotor gecombineerd. Voor de 
voeding zorgt een Li-ion accupakket met dubbele 
opslagcapaciteit in vergelijking met de S 400 Hy-
brid, ofwel 1,6 kWh. Daarop zou de Plug-in Hybrid 
tot 30 kilometer puur elektrisch kunnen rijden.

Slimme regeneratie
Het samen met specialist Evonik ontwikkelde 
accupakket staat nu achterin de auto, met aan-
sluiting op het aircosysteem. Bij de eerste S 400 
Hybrid koos Mercedes nog voor plaatsing onder 
de motorkap, min of meer ingebouwd in de 
klimaatinstallatie. Inbouw achterin is beter voor 
de gewichtsverdeling, aldus Mercedes, ook de 12 
V accu staat achterin. Om aan het uiterst lage ver-
bruik te komen, en om elektrisch te kunnen rijden, 
krijgt de Plug-in Hybrid een extra koppeling om 
de V6 motor te scheiden van de transmissie plus 
elektromotor. Bij gas loslaten gaat de V6 uit, wordt 
nu niet geremd dan zal de elektromotor ook geen 
remenergie regenereren. De auto zal dus ‘zeilen’, 
uitrollen zonder motorremwerking.
Het rempedaal krijgt een ‘by wire’ bediening, het 
is niet direct gekoppeld aan een hoofdremcilin-
der. Daar heeft Mercedes ervaring mee, uit het 
mislukte Sensotronic by-wire remsysteem. Het pe-
daal geeft alleen een elektronisch signaal, waaruit 
berekend wordt hoe het remwerk verdeeld moet 
worden tussen de wielremmen en energieterug-
winning met de elektromotor. Die energieterug-
winning is ook nog gekoppeld aan de navigatie, 
zodat de elektrische aandrijving bijvoorbeeld 
automatisch meehelpt bij helling-op rijden, en 
helling-af bijremt. De navigatie kijkt acht kilome-
ter vooruit op een route en kijkt ook naar punten 
als snelheidsbeperkingen en bochten waarvoor 
afgeremd zal moeten worden. >

De nieuwe 3.0 V6 biturbomotor heeft 
voorop een vloeistof tussenkoeler, met 
eigen lagetemperatuurcircuit en elektrische 
pomp.

De grotere Li-ion accu bovenop de achteras neemt in de S 500 
Plug-in Hybrid wel wat bagageruimte weg. Onder de laadvloer 
staat de 12 V accu. Het oplaadcontact zit onder het rechter 
achterlicht in de bumper.

Geluiddempende afdekkingen, hier bij de S 350 diesel, maken 
het de onderhoudsmonteur niet makkelijker: niets te zien en 
niets zomaar te bereiken.
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Aluminium subframe

Aluminium dwarsbalk

Aluminium 
onderstel

Motor

Aluminium spatborden

Aluminium veerpootkoepels

Aluminium langsbalken

Aluminium motorkap Beglazing

Dashboarddrager in aluminium-magnesium-
kunststof

Luidspreker met 
neodymium 

magneet

Aluminium 
dak

Achterwand in aluminium-
kunststofdak

Aluminium veerpootkoepels

Aluminium hoedenplank

Aluminium kofferklep

Aluminium 
middenstuk

Aluminium dwarsbalk

Verbeterd uitlaatsysteem

Aluminium deuren

Kunststof tank

Aluminium 
deurscharnier

Aluminium bedrading

Aluminium spanten

Samengestelde remschijven gietijzer/staal

Nieuw in de S-klasse Doorontwikkeld uit voorganger

Combinatieradar, 80 m bereik/ 16 
graden beeldhoek en 30 m bereik/80 
graden beeldhoek

Stereocamera, 500 m bereik 
en 3D capaciteit over 50 m/ 45 
graden beeldhoek

Lange-afstand radar met middenbereik 
scan, 200 m bereik/ 18 graden beeldhoek 
en 60 m bereik/ 60 graden beeldhoek

Infroodcamera lange/korte afstand, 
160 m bereik, 20 graden beeldhoek

Korte-afstand radar, 0,3-30 m bereik/ 
80 graden beeldhoek

Ultrasoon sensors, 
1,2/ 4,5 m bereik

Nogmaals het thema gewichtsbesparing, hier aan de hand van toegenomen gebruik van aluminium en kunststof delen.

Een reeks overlappende sensoren geeft de S-Klasse steeds beter rondomzicht. Een ‘parkeerpakket’ met vier extra videocamera’s geeft 
ook de bestuurder 360 graden rondomzicht op een beeldscherm.

Uitgebreide assistenten
We noemden een aantal nieuwe elektronische 
hulpjes die mede berusten op analyse van het 
stereocamerabeeld. Daarmee kan tot op vijftig 
meter ver de soort en afstand van objecten wor-
den bepaald. Een enkele camera kan geen ‘diepte’ 
zien. Samen met een radar die afstand en relatieve 
snelheid kan meten, maakt dat stereobeeld van 
Distronic Plus een – nog heel eenvoudige – auto-
matisch rijden functie.
De intelligente cruise control Distronic Plus houdt 
vanzelf genoeg afstand tot voorgangers en regelt 
de snelheid. Met de camera worden voorgangers 
herkend, en eventuele belijning op de weg. Via de 
elektrische bekrachtiging kan met een beperkte 
hoekverdraaiing gestuurd worden, zowel om de 
auto middenin zijn rijbaan te houden, als om de 
voorganger automatisch te volgen. Ook in flauwe 
bochten zou zelfs tot 200 km/h automatisch 
gestuurd worden, mits er zichtbare rijbaanmar-
kering is. Volgen van een voorganger zonder 
rijbaanherkenning werkt alleen in fileverkeer tot 
60 km/h. Voorwaarde is wel dat de handen aan 
het stuurwiel blijven, gemeten met een stuurkop-
pelsensor.
Opmerkelijk is dat de nieuwe actieve rijbaanas-
sistent anders bijstuurt. Niet via de stuurbekrach-
tiging, maar met remingrepen op afzonderlijke 
wielen. Deze assistent van Mercedes maakt ook 
gebruik van de stereo videocamera, en herkent 
daarmee zowel doorgetrokken als onderbroken 
lijnen langs de rijbaan. Hiermee wordt de werking 
verfijnd, gebruikmakend van radar. Met die radar 
wordt tegemoetkomend verkeer en nabijrijdend 
verkeer in de eigen rijrichting opgemerkt. Dan kan 
de rijbaanassistent reageren met een stuuring-
reepje als een doorgetrokken lijn overschreden 
dreigt te worden, of met alleen een trilwaarschu-
wing bij onderbroken strepen. Daar ga je namelijk 
misschien bewust zonder richting aangeven 
overheen om van rijbaan te wisselen, of om in te 
halen. Nu komt de radar erbij. Is er tegemoetko-
mend verkeer, of een ‘meeligger’ auto langszij, 
dan geeft de assistent ook bij onderbroken lijn 
een stuurcorrectie, terug naar de eigen rijbaan.

Zo zijn veel systemen weer een stapje uitgebreid. 
De infrarood nachtzichtassistent herkent nu niet 
alleen mensen (en natuurlijk andere voertuigen 
op de weg), maar ook grotere dieren. Bovendien 

gaat het nachtzichtscherm op het dashboard 
vanzelf aan als een risicosituatie wordt herkend, 
zelfs als de bestuurder deze assistent niet heeft 
aangezet.

Het ultieme veersysteem?
Nog een klant voor de stereocamera is de remas-
sistent BAS Plus. De ‘plus’ was er al, het betekent 
dat deze assistent niet altijd in noodgevallen de 
remkracht die de bestuurder oproept automa-
tisch versterkt tot maximaal. Een radarmeting die 
aangeeft hoeveel ruimte er nog is om te remmen 
wordt meegeteld, daarop stemt BAS Plus de 
benodigde remkrachtversterking af. Niet meer 
versterking dan noodzakelijk dus. Als uitbreiding 
zit daar nu een kruispuntassistent bij. Weer met 
camera en radar wordt kruisend verkeer zo vroeg 
mogelijk gesignaleerd, en de BAS noodremassis-
tent voorbereid. “Vaak zullen ook de sensoren pas 
zo laat zicht in een kruisende straat hebben dat 
een eventuele aanrijding zelfs door een noodstop 
niet meer te voorkomen zou zijn. Maar allicht 
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Door overal wat te sparen ziet u hier in totaal 71 kg gewichtsbesparing, zoals door een kunststof in plaats van een stalen brandstof-
tank te gebruiken, en aluminium in plaats van koper bekabeling.

-14 kg – aluminium 
front en subframe

-8,8 kg – motor 
en uitlaatsysteem

-4 kg – aluminium 
wielophanging

-5 kg – beglazing

-5,5 kg –  
aluminium dak

-3,0 kg – kunststof hybride achter-
wand en dashboarddrager

-3,5 kg – aluminium 
veerpootkoepels

Aluminium deuren, 
kleppen

-18,2 kg – kunststof 
brandstoftank

-5,0 kg – kabelboom, 
alu bedrading

-4,0 kg – samengestelde 
remschijven bedrading

Nieuw in de S-klasse Doorontwikkeld uit voorganger
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Magic Body Control regelt 
met hydraulische zuigers de 
veerstijfheid aan elk wiel. 
Voor het linker voorwiel 
het regelblok, bij het 
rechter voorwiel de 200 bar 
voedingspomp.

Hogere stoeltechniek, met 
ventilatoren en afzonderlijk 
regelbare verwarming in 
zitting en leuning, en een 
mat met opblaasbare en 
verwarmbare massagekus-
sentjes in de rug.

wordt de zwaarte van de botsing verminderd 
als BAS op het laatste moment nog maximale 
remwerking garandeert.”
Een goed chauffeur behoort al die onveilige 
situaties bij voorbaat te vermijden, en zal weinig 
merken hoe slim en op bijna alles voorbereid 
de hulpjes in de S-Klasse zijn. Maar van de nog 
verder verbeterde vering merken chauffeur en 
passagiers altijd wat. De standaard Airmatic-
luchtvering krijgt er al continu geregelde schok-
demping bij. Met dubbele regeling, apart voor in- 
en uitgaande demping. Maar het kan nog beter 
met Magic Body Control, een uitgebreide versie 
van Active Body Control (ABC). In ABC werd 
ook de stijfheid van de vering geregeld, door 
met een hydraulische cilinder de voorspanning 
van de schroefveren te variëren. Dat ging naar 
aanleiding van gemeten carrosseriebeweging, 
waarbij de vering door bliksemsnelle tegenactie 
elke beweging poogde te beletten.
Maar dat blijft een soort dweilen met de kraan 
open, ABC reageert pas als de carrosserie on-
gewenste bewegingen begint te maken. In het 
studiemodel F700 van twee jaar geleden bood 
Mercedes een futuristische blik op hoe het beter 
kan. De studie had bij de koplampen lasersen-
sors die het wegdek aftasten op oneffenheden. 
Daarop kan de vering dan vooruitziend ingesteld 
worden. In de S-Klasse is dit nu gerealiseerd, 
maar dan – alweer – met de stereo videocamera 
in plaats van lasers. Tot vijftien meter vooruit kan 
uit het videobeeld de weg geanalyseerd worden, 
via een FlexRay-netwerk gaat dat supersnel naar 
de veerregeling die dan nog op tijd (vooraf dus) 
kan reageren.

Relaxruimte
De absolute verwennerij van Magic Body Control 
is een extra, en zal vooral bedoeld zijn voor de 
S-Klasse als chauffeurslimousine. Wat dus deze 
keer primair was bij de ontwikkeling. Vandaar ook 
een optie voor een twee- of driezits achterbank, 
met als extra mogelijkheid verstelling van de 
rechter achterzitplaats tot bijna-ligstand. De 
rugleuningverstelling heeft dan geen 18°, maar 
24,5° regelbereik. Vervolgens zijn er nog een 
paar optiepakketten. Alle zitplaatsen kunnen 
weer voorzien worden van zowel elektrische 
verwarming als actieve ventilatie. Nieuw is dat de 
ventilatie omkeerbaar is gemaakt. Eerst blazen de 
zes ingebouwde ventilatoren gekoelde interieur-
lucht in de zitplaats om hem af te koelen, daarna 
draaien ze andersom, om warmte uit de bezette 
zitplaats af te voeren. Soms is warmte toch pret-
tiger. Kan ook, met een massage door een reeks 
pneumatisch bediende en elektrisch verwarmde 
kussentjes in de rugleuning. Om het compleet 
te maken, zijn verwarmde armleuningen 
daarnaast mogelijk. En behandeling van 
de interieurlucht, met een in het klimaat-
systeem ingebouwde geurverspreider en 
ionisator. Natuurlijk moest de beveiliging 
van achterpassagiers bij aanrijdingen 
tevens op topniveau staan. Daarom heeft 
de achterstoel met ligstand een extra 
airbag voorin in de zitting, die voorkomt 
dat de liggende passagier onder de gordel 
uit schuift. En er zijn extra mooie gordels 
achterin, voorzien van een opblaasbaar 
kussen in het diagonale gordeldeel.
De gordels voorin hebben Pre-Safe Impuls erbij 

gekregen, een extra spanner. De gebruikelijke 
gordelspanner trekt bij een aanrijding via de 
bovenste gordelbevestiging de riemen strak. 
Hierbij komt nu nóg een spanner, die heel even 
aan de bekkengordel trekt. Opnieuw een wonder 
van timing. Vertraagt de auto plots sterk door een 
frontale aanrijding, dan vertragen de inzittenden 
niet meteen mee. Ze duwen heel even door tot de 
gordel en airbag hen opvangen. Dat ‘heel even’ is 
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lang genoeg om ze met Pre-Safe Impuls via een 
korte gordelaanspanning alvast een duw achter-
uit te geven, voordat de vertraging van de auto 
vat krijgt op de inzittenden. Dan smak je met wat 
minder kracht in de gordels, en loop je daardoor 
minder kans op inwendig letsel. 

 Heel veel leds 
 Maar laten we het gezellig houden, en nergens 
tegenaan botsen. Vooral ‘s avonds moet de sfeer 
heel goed worden, met keus uit zeven kleuren 
sfeerverlichting voor het interieur. Dat werkt met 
drie leds, wit, rood en blauw. Hiermee kan een 
kleur gemengd worden door de intensiteit per led 
te regelen. Met lichtgeleiders verspreidt zich dat 
door talloze panelen en strips in het interieur.
Overigens kent de Mercedes S helemaal geen 
andere lichtbronnen meer dan leds in binnen- en 
buitenverlichting, alles bijeen een kleine vijfhon-
derd ledlampjes. Natuurlijk met alle intelligente 
koplampfuncties die we al kennen, plus nog wat 
extra zoals de ‘spotlight’ functie. Die hoort bij de 
nachtzichtassistent, en markeert met vier korte 
fl itsen een persoon die het infrarood nachtzicht 
in het donker heeft opgemerkt. Een sympathieke 
is het variabele ledlicht achterop. Remlichten en 

richtingaanwijzer worden bij donker gedempt als 
de auto stilstaat, prettig voor wie achter je staat 
bij een stoplicht. 
 Behalve meer functionaliteiten bieden ledlamp-
jes ook lager stroomverbruik, erg welkom als je 
brandstof wilt sparen, en ook als de auto stampvol 
zit met stroomverbruikende accessoires. Een hele 
uitdaging voor de accu, vooral als die daarnaast 
regelmatig zwaar aangeslagen wordt door een 
start-stopsysteem op alle motorversies. Daarom is 
er een hulpaccu, al vaker toegepast op luxe auto’s. 
Een diodeschakelaar koppelt in de Mercedes S bij 
starten alle ‘comfort-verbruikers’ af van de hoofd-
accu. De verbruikers worden dan aangesloten op 
de hulpaccu, totdat de spanning in het startcircuit 
weer hoger wordt dan in het verbruikerscircuit. 
Dat is dus zodra de motor aanslaat en de genera-
tor spanning gaat leveren. De schakelaar koppelt 
ook de hulpaccu aan als de spanning daarin lager 
wordt dan in de hoofdaccu, zodat de hulpaccu 
bijgeladen kan worden.
De hulpaccu is mede een comfortvoorziening, 
want hiermee zullen elektrische accessoires zoals 
licht en multimediasystemen niet haperen door 
een spanningsval als het start-stopsysteem de 
motor moet aanslingeren. 

 Aan alles is gedacht 
 Enigzins opvallend is dat Mercedes afziet van een 
head-up display (HUD), zoals nu veel gepropa-
geerd wordt om de talloze waarschuwingen en 
informaties via moderne elektronica direct vóór 
de rijder te presenteren. Zodat die niet de blik 
steeds tussen informatie op het dashboard en het 
verkeersbeeld buiten moet wisselen. Kennelijk 
is de overtuiging bij Mercedes dat juist een HUD 
afl eidt van het verkeersgebeuren. En dat het 
beter is waarschuwingen spaarzaam te doseren, 
of te zorgen dat de auto automatisch reageert 
zonder aandacht van de rijder te vragen. Nog 
twee aardige voorzieningen lichten we eruit: in 
de S-Klasse is een diagnosesysteem toegevoegd 
dat bij uitgeschakelde auto de rustspanning en 
bus-activiteit tot drie dagen lang bijhoudt. Ook 
als de accu is leeggelopen, kan worden uitgele-
zen wat de auto in rust heeft gedaan. Aardig om 
te weten is tot slot dat een S- of SL-Klasse in de 
fabriek op een elektronische transportstand wordt 
geschakeld. Alleen wat nodig is tot aan levering 
bij de dealer werkt, zo ontgrendelt alleen het 
bestuurdersportier en zal de auto niet sneller dan 
40 km/h kunnen. Bij de afl everbeurt schakelt de 
dealer die transportstand uit. 

 WWW.AMT.NL WWW.AMT.NL

Naar nu blijkt hebben we geruime tijd geleden al het een 
en ander gezien van de techniek in de nieuwe S-Klasse. Alle 
bijzondere snufj es van de direct ingespoten V6 en V8 kon AMT 
in 2010 melden. Waarbij we ook al een kruisingsassistent meemaakten, als prototype. 
Het automatisch volgen van voorgangers maakten we mee in een ander prototype, ook 
in 2010. Onze verslagen vindt u in het maanddossier op www.amt.nl/september2013, of 
scan de QR-code.

BlueDirect motoren 
en prototypes

T E C H N I E K  > Aandrijving > Motorprestaties

Overgenomen van de SL: Magic Vision Control met verwarmde ruitensproeiers die pal voor de 
wisserbladen uit sproeien.

Kunnen ledkoplampen niet 
kleiner? Vergis u niet, in de 
optionele actieve koplampen 
zorgen 58 leds voor dim- en 
grootlicht, dat bovendien 
via spiegels en lenzen wordt 
gevormd. De onderste 
koplamprand lijkt blind: die 
bevat infrarood leds voor de 
nachtzichtassistent.

Het dashboard bevat geen enkele permanente meter, op het klokje na. Alles wordt op twee 12,3 
inch TFT dashboardschermen geprojecteerd.
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