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C-KLASSE ESTATE: CARROSSERIETECHNIEK IN DE WERKPLAATS

Lichtgewicht eist kennis
Tijdens een fabriekswork-
shop rond de nieuwe C-Klasse 
Estate wordt pas echt dui-
delijk hoe gecompliceerd 
het materiaalgebruik en de 
bijpassende gevarieerde ver-
bindingstechniek is. Dankzij 
de aluminium-hybride bouw-
wijze slankt het koetswerk 
75 kilogram af. Maar is het 
allemaal nog wel te repare-
ren? En: raakt de universele 
plaatwerker op achterstand?
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“Intelligent licht bouwen is het devies voor de auto’s van 
de toekomst”, meldt Daimlers technische topman Thomas 
Weber. “De aluminium-hybride carrosserie van de C-Klasse 
Estate weegt zo’n 75 kilo minder dan die van de voorgan-
ger. Een mijlpaal in het segment”, claimt hij. Het gebruik 
van ultrasterk en heet vervormd staalplaat verdubbelde en 
verdrievoudigde. Aluminium gietstukken (voor de bevesti-
ging van de schokdempers en de verstevigingsconstructies 
in holle ruimtes) en alu-plaat vond zelfs zes maal zoveel 
toepassing. Wat dat betekent illustreren andere cijfers: 
aluminium is voor 49% van het koetswerk gebruikt, maar 
draagt slechts 25% aan het gewicht bij. Bij de voorganger 
was dat negen en vier procent. Waar al dat aluminium zit? 
Denk aan de schermen voor, de motorkap, achterklep, 
deuren en de dakplaat.
Mercedes past in de C-Klasse een bijna verwarrende range 
van soms opmerkelijke verbindingstechnieken toe, afhanke-
lijk van materiaalcombinatie, belasting en bereikbaarheid. 
Variërend van aluminium en staal puntlassen, laserlassen, 
naar knel-, holle, niet- en stansverbindingen. En het trekken 
van een vonkbrug om een tapeind, zonder materiaal toe te 
voegen, op een plaat te lassen door beide delen met elkaar 
te laten versmelten. Je kunt bijna geen locatie in het kale 
koetswerk bekijken of het is nét weer iets anders opgelost 
om de combinatie van gebruikte materialen te kunnen 
maken.

Te gecompliceerd?
Wordt het allemaal niet wat te gecompliceerd om hybride 
constructies als die van de Mercedes C-Klasse te repareren? 
Thomas Weber heeft er een opvallende mening over: “De 
huidige tijd, en zeker de toekomstige, vereist het gewoon. 
Dit is nog maar het begin van een trend. Intelligente oplos-
singen zullen verder gaan in de komende modelgeneraties. 
De tijd dat je simpelweg iets kon vervangen is voorbij. Bij 
de eisen die worden gesteld aan de moderne structuur van 
een auto ligt de lat steeds hoger. Weet je, in vroeger tijden 
kon ik mijn Kever probleemloos zelf repareren. Met een 
lasapparaat kwam je een heel eind. Zo werkt het niet langer. 
We stellen bij de ontwikkelingsdoelen extreem hoge eisen 
aan aspecten als de NVH (Noise Vibration Harshness, red.), 
de sterkte, botsveiligheid en tegelijkertijd natuurlijk ook de 
gewichtswinst.”
Dat gaat niet altijd makkelijk met elkaar door één deur? 
“Klopt. Om daaraan te voldoen kom je bij hybride oplossin-
gen als in de C-Klasse terecht, met verschillende typen staal, 
ook met veranderende dikte, en lichtmetaal. Bovendien 
combineren we lichte gietstukken met al die typen plaat-
werk. Dat betekent automatisch dat je veel zult moeten 
lijmen, bepaald combinatie kunnen nu eenmaal geen fysiek 
contact maken omdat je dan corrosieve effecten krijgt, en 
daarnaast ook een range aan innovatieve mechanische 
verbindingstechnieken zult moeten toepassen.”

Is dat de trend?
“Sterker nog: ik voorspel dat dergelijke gecompliceerde 
combinaties en oplossingen in de toekomst nog extremer 
zullen worden. Simpelweg een stuk vervangen is verleden 
tijd. Ook al door de eisen die de wetgever en zeker ook de 
klant stelt aan de prestaties. Vakkennis in de werkplaats is 
daardoor inderdaad wel steeds belangrijker.”
Een voorsprong voor het schadeherstelbedrijf van de 
dealer? “Laat ik om te beginnen zeggen dat ook een meer 
klassieke carrosserie vaak lastige plekken kent. En een alu-
minium auto vereist ook speciale kennis. Wat betreft deze 
aluminium-hybride structuur: de betreffende informatie is 
vanzelfsprekend ook voor andere specialisten beschikbaar. 
Al vanaf de ontwikkelingsfase werken we aan een gedetail-
leerde database, zeg maar een werkplaatshandboek, voor 
de omschrijving van de juiste reparatiemethoden. De mon-
diale service- en onderdelenafdeling maakt mede dáárom 
deel uit van ons team. En onze partners worden tijdig 
geschoold op de specifieke technieken en hebben tijdig de 
passende apparatuur in huis.”
Mercedes-Benz Nederland technisch specialist Wout 
Benning vult aan dat de toenemende complexiteit van ma-
terialen ook in de werkplaats speciale eisen stelt: “Schoon 
werken staat meer dan ooit hoog genoteerd. Het is bekend 
dat je verschillende metaalsoorten niet zomaar op elkaar 
kunt schroeven in verband met galvanische corrosie die dan 

Voorbeeld van een ‘hoek’ in de auto. Let op het aluminium gietdeel boven de achtervering. 
Daaromheen een combinatie van aluminium plaat en in de veiligheidskooi extra sterk plaat-
staal. In rood langs de naden zijn lijmverbindingen herkenbaar. De gele stippen staan bij holle 
klinknagels, de groene bij een verbinding door vervorming onder hoge druk (zonder lassen), 
blauw bij zelftappende schroeven en lichtblauw is ImpAct, een nieuwe ontwikkeling die als een 
spijker door beide platen heen wordt gedrukt.

‘SCHOON WERKEN 
STAAT MEER 
DAN OOIT HOOG 
GENOTEERD’
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Aluminium gietstuk voor schokdempers

Ultrasterk staalplaat Aluminium gietstuk voor schokdempers

Achterklep uit 
lichtmetaal

Langs- en dwarsdragers zijn 
aluminium gietstukken

Uit meerdere segmenten opgebouwd 
motorschot met variërende plaatdikte

Versterking uit ultrasterk staal verdeelt de belastingVoorste langsdrager
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Deze auto wordt zo’n zes weken lang opgewarmd in een meetkamer. De peddel op ooghoog-
te wappert lucht rond. De analyse-apparatuur buiten de auto test op allergenen. De appara-
tuur werkt met zo’n 100 metingen die deels afzonderlijk interieurlucht toegevoerd krijgen.

De carrosserie van de C Estate is een 
complex samenraapsel van materi-
alen en verbindingen. Wat betekent 
dat in het schadeherstel?

‘IN VROEGER 
TIJDEN KON IK 
MIJN KEVER 
PROBLEEMLOOS 
ZELF REPAREREN. 
ZO WERKT HET 
NIET LANGER’

ontstaat, maar dat geldt net zo voor fijne metaaldeeltjes op 
plaatwerk. Zeg maar metaalstof van bijvoorbeeld staalslijp-
sel op aluminium.”
In hoeverre wordt dat allemaal bij de geboorte van een 
nieuwe model als deze C-Klasse meegenomen? Weber: 
“Schade is een belangrijk aandachtspunt voor de ontwik-
keling. Er worden in onze afdelingen veel crashsimulaties 
uitgevoerd om een ontwerp te toetsen. Niet alleen vanwege 
de veiligheid, maar ook met het oog op de total cost of 
ownership. Ik noem een voorbeeld: we proberen zo te 
construeren dat kostbare onderdelen als radiateurs en lam-
pen zo veel mogelijk beschermd worden. Daarop schalen 
verzekeraars in een aantal landen auto’s in.”
Een ontwikkelingstechnicus vult aan: “Tot zo’n 15 kilometer 
per uur loop je niet snel grote schade op. Bij een iets zwaar-
dere crash wordt het ingewikkelder, al zit een aantal cruciale 
delen nog geschroefd. Wanneer bij een grote klapper de 
gietdelen kapot zijn, komt er echt speciaal vakmanschap 
aan te pas.”

Anti-allergene auto’s
Mercedes voldoet als enige automerk aan de Europese ECARF-normen (Europees cen-
trum voor allergie research). Wat het R&D-team van twaalf technici daarvoor moet doen, 
werd in een workshop duidelijk. Zo worden alle beoogde interieurmaterialen via ECARF 
voor 72 uur op de huid van proefpersonen getest. Inmiddels is een lijst van 8000 anti-
allergene materialen opgebouwd. Vooral lederleveranciers vallen naar verluidt af. In een 
hittekamer wordt wekenlang de uitdamping van alle materialen in de auto geanalyseerd, 
het gaat om minuscule sporen van 800 stofjes. De partikel- en geurfilters vangen alles op 
vanaf bacterieformaat. Waarom? “Een op de drie mensen heeft last van allergie.”
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