
AMT | 2013 www.amt.nl
22 AMT | 2013 www.amt.nl/november2013

Aluminium schokdemperdrager

Gegoten alumi-
nium langs- en 
dwarsbalken

AUTONIEUWS

Lichte techniek geeft Mercedes-Benz 
C-Klasse verjongingskuur
Mercedes-Benz heeft veel van de techniek in zijn komende W205 C-Klasse blootgegeven. Het 

is geen verrassing dat hij in veel opzichten een kleine broer wordt van de S-Klasse. Maar wel 

met een heel andere insteek. De ontwikkelingsafdeling paste technische oplossingen zo toe 

dat het merk jongere kopers gaat aanspreken.

Schema van de ImpAct-
bevestiging, die werkt als 
een soort blindklinken, 
maar dan zonder eerst 
een gat te maken voor een 
blindklinknagel.
1. Plaatwerk vastklemmen
2. Schroef inschieten
3. Doorboren samengestelde 
delen
4. Opstuiken van de schroef
5. Bevestiging gereed

Mercedes spreekt van een hybrideconstructie omdat aluminium en meerdere staalsoorten worden gemengd.

‘Jong en dynamisch’, die steekwoorden hoor je 
bij de meeste nieuw ontwikkelde automodellen. 
Maar de gemiddelde leeftijd van de koper van een 
nieuwe auto ligt ergens boven de 50. Bij de begin 
2014 op de autoshow van Detroit te lanceren C-
Klasse is het leeftijdsaspect een doorslaggevende 
factor, geeft een van de ontwikkelingsmensen 
toe. “Toen we met de ontwikkeling van de C be-
gonnen, was de gemiddelde leeftijd van de rijders 
in het huidige model zo’n 62 jaar. En de tijd heeft 
niet stilgestaan...”
We hebben de volgende C-Klasse licht geca-
moufleerd in het donker gezien. Uiterlijk lijkt het 
devies: bestaande klanten niet wegjagen, maar 
tegelijk wel nieuwe lokken. Van binnen dezelfde 
aanpak. Daarbij vallen details als het tabletfor-
maat beeldscherm en een intrigerende bedie-
ningsunit het meest op.

Hybride bouw scheelt gewicht
De onderhuidse techniek maakt een grotere stap. 
“Comfort is bij ons normaal, maar de C-Klasse 
heeft nu een veel betere handelbaarheid en 
mikt ook op sportieve rijders. Er is keuze uit drie 
staalgeveerde onderstellen of een luchtgeveerd 
onderstel. De nieuwe vooras met dubbele draag-
armen lijkt veel op die in de S-Klasse, maar dan 
met nadruk op de handlingkwaliteit.”
Minstens even belangrijk is de afslankkuur die de 
C krijgt: hij is rond de honderd kilo afgevallen. Dat 
is voor een belangrijk deel terug te voeren op de 
carrosserieconstructie. “Daarbij hebben we vooral 

gemikt op gewichtsverlaging hoog in de auto en 
aan de achterkant. Gunstig voor het zwaartepunt, 
en daarmee spelen we ook vast in op plug-in-en 
hybrideversies, met zware accupakketten ach-
terin. Dak, deuren en motorkap zijn bijvoorbeeld 
van aluminium. De dakconstructie alleen scheelt 
al zeven kilogram.” Opvallend detail: het dak ligt 
vrij op blokjes tijdens het spuiten en in de droog-

oven. Pas daarna wordt het gelijmd. Waarom? Zo 
voorkom je het ontstaan van spanningen tussen 
het aluminium en het staal van de dakrand, en 
blijft alles strak.

Stalen chassisbalken, aluminium vloerplaten en een gegoten 
aluminium asdrager komen bijeen bij de achterwielen. Let op 
de oranje kopjes van ImpAct-nagels.

Voorste langsbalk

 Aluminium schokdemperkoepels

Ultrasterk staal

Steun uit ultrasterk staal

Kofferbakvloer

Motorruimtewand uit meerdere delen tailored blanks
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Ontwikkelingstechnicus Jörn Görlich: “Die aanpak 
vind je overal terug. Zo wordt de achteras nu door 
één aluminium spuitgietwerk onderdeel gedragen. 
Voorheen werd dat component uit dertien stalen 
delen opgebouwd. Dat scheelt drie kilo en is een 
stuk stijver. Het kost wat meer, maar dat win je 
deels terug in een eenvoudiger productieproces”.
In de structuur van de C-Klasse dringen zich 
overeenkomsten met de vliegtuigbouw op. Zelf 
noemen ze het een hybride oplossing. Zo zagen 
we in de als voorbeeld getoonde ‘achterhoek’ 
van de auto staal, aluminium plaat en lichtmetaal 
spuitgietwerk. “Dat wordt gecombineerd met 
lijmtechniek, met name om corrosie te vermijden. 
Staal en aluminium kun je geen direct contact 
laten maken. Daarom passen we, afhankelijk van 
de materiaalcombinatie en de exacte plek van de 
verbinding, een variatie aan bevestigingstechnie-
ken toe.”

ImpAct-verbinding
Naast de meer gebruikelijke technieken kent 
de nieuwe Mercedes een primeur die we ook in 
andere modellen gaan zien: ImpAct. “Dat is ont-
wikkeld door montagespecialist Böllhoff en wordt 
toegepast op plekken waar je maar van één kant 
bij kan. Het vervangt schroeven en is revolutionair 
te noemen. Je slaat als het ware een schroef door 
de lagen plaatwerk en de lijmlaag daartussenin 
heen. De tijdwinst is significant. Alleen in de 
achterkant van deze C-Klasse zijn al 250 van die 

‘schietnagels’ te vinden.”
Böllhoff en EDAG lieten het concept enkele jaren 
geleden zien in hun ‘LightCar-studie’ op auto-
shows. Hun Rivtac werd daar ook gebruikt om 
carbon en aluminium – samen met lijm – te ver-

binden. Het is, met zoveel verschillende materia-
len en geraffineerde verbindingstechniek op een 
halve vierkante meter, een boeiende vraag wat er 
aan kennis en apparatuur nodig is om reparatie 
van een nieuwe C-Klasse uit te kunnen voeren.

Een aanraakgevoelige pad met eronder een draaiknop moet 
naar keus een bediening naar jonge en oude smaak bieden.
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Hybride bedieningsconcept
Mercedes zegt bewust te kiezen voor een dash-
board dat niet á la BMW als cockpit op de rijder 
is gericht, zodat ook de passagier er zicht op 
heeft. De ontwerpers zien om veiligheidsredenen 
af van een aanraakbeeldscherm, en pakken de 
bediening zo aan dat oude en nieuwe doelgroe-
pen er mee uit de voeten kunnen. Essentiële info 
komt via voorruitprojectie, het 7 of 8,4 inch grote 
beeldscherm staat zo hoog dat je de blik niet ver 
van de weg hoeft te nemen.
Bediening kan lopen via het menusysteem – een 
grote draaiknop of de ‘pad’ annex handsteun die 
daarboven zweeft –, of gegroepeerde toetsen op 
het stuur en de console. En de stem, vanzelfspre-
kend. De aanraakgevoelige ‘touchpad’, die over 
de menudraaiknop heen hangt, herkent of je er 
simpelweg de hand op laat rusten, of bedienings-
functies voor een of meer vingers verwacht.
Schrijven van letters en cijfers, swipen en scrollen 
behoort tot de mogelijkheden, met de klikfunctie 
van een muis. Ook de grote draaiknop geeft ove-

rigens toegang tot het complete menu. Waarom? 
“Deze aanpak werkt vertrouwd voor mensen die 
nu met schakelaars of een centrale menuknop 
werken. Maar biedt samen met het scherm 
tegelijkertijd een alternatief dat jonge rijders zal 
aanspreken.”
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