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AUTO
Mercedes-Benz M-klasse technisch bekeken

Mercedes-Benz heeft gekozen
voor een vierwielaangedreven
voertuig met de motor en de trans-
missie voorin. Alle vier de wielen
zijn onafhankelijk opgehangen aan
twee subframes. De subframes zijn
op hun beurt bevestigd aan een
laddervormig chassis. De carrosse-
rie is door middel van tien rubbers
verbonden met het chassis. Dat is
een interessante manier om een-
voud te combineren met vooruit-
strevendheid.

Dat geldt ook voor de vierwiel-
aandrijving. Daarbij worden alle
wielen via open differentiëlen aan-
gedreven, er is dus geen enkel
sperdifferentieel toegepast. Zodra
één of meer wielen (in de praktijk
zijn dat er hooguit twee) doorslip-
pen, wordt het remsysteem inge-
schakeld. De trekkracht gaat dan
automatisch naar de wielen die nog
wel grip hebben.

Motoren en transmissie
Er worden in Europa drie motoren
gebruikt met vier, zes en acht ci-
linders. De bekende 2.3 liter vier-
cilinder opent de rij, dan volgt de

betrekkelijk nieuwe 3.2 liter V6
met drie kleppen per cilinder (zie
AMT 2 1997) en ten slotte komt er
pas volgend jaar de nieuwe 4.3 li-
ter V8 die al in de E-klasse dienst
doet.

Achter de viercilinder motor zit
een handgeschakelde vijfbak, de
beide V-motoren geven hun ver-
mogen door aan een vijftrapsauto-
maat. De elektronica zorgt voor de
juiste schakelmomenten en regelt
ook de overbruggingskoppeling
van de koppelomvormer. Er
wordt rekening gehouden
met bochten, stijgingen of
afdalingen zodat de trans-
missie niet op ongewens-
te momenten scha-
kelt. Interessant
is het feit dat
de over-
brug-

gingskoppeling altijd een beetje
slip toelaat om aandrijfschokken
op te vangen.

Achter deze transmissies is een
tussenbak met een differentieel
met twee planetaire stelsels ge-
monteerd. De ‘Low’ en ‘High Ran-
ge’ zijn bedoeld voor ‘off-road’
respectievelijk ‘on-road’ gebruik.
Een tandketting brengt het vermo-
gen over op de aandrijfas naar de
voorwielen. De tussenbak heeft
een eigen oliepomp zodat de sme-
ring onafhankelijk van de trans-
missie plaatsvindt.

Elektronische tractiehulp
De aandrijving naar alle wielen
vindt permanent plaats. Omdat er
geen enkele sperwerking is, loopt
de aandrijving licht en soepel. Dat
is nuttig bij het rijden op de
weg en vooral bij par-
keren en het ne-
men van
scher-

pe bochten. Bij veel 4WD’s treedt
er dan wringing op die de bestu-
ring bemoeilijkt. Nadeel van de
‘open’ differentiëlen is dat de aan-
drijving wegvalt als er één wiel
doorslipt. Mercedes heeft het ABS
gebruikt om een tractieregeling in
het leven te roepen zoals we die
van vele tweewiel aangedreven au-
to’s al kennen. Zodra er een wiel
doorslipt, wordt het afgeremd. 

Het Four Wheel Electronic
Traction System, kortweg 4-ETS,
houdt rekening met de rijsnelheid
en zorgt ervoor dat niet alleen bij
het wegrijden, maar ook bij krach-
tig optrekken en in een bocht de
grip van de wielen optimaal wordt
benut. Tot 80 km/uur blijft het sys-

4WD ‘terreinauto’die rijdt als een personenauto

Geciviliseerde off-road techniek
De Mercedes M-klasse staat z’n mannetje buiten

de geasfalteerde wegen. Toch is het geen bok-

kige terreinauto. Dankzij een bijzondere onafhan-

kelijke wielophanging en toepassing van verfijn-

de onderstel-elektronica biedt de M-klasse het

comfort van een limousine. Een knap technisch

compromis.
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De Mercedes-Benz M-klasse heeft
de motor en transmissie voorin en
uiteraard vierwielaandrijving.Er is
een apart chassis en alle wielen
zijn onafhankelijk geveerd.
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is van dat van een starre as. Om het
comfort van een personenauto te
bereiken, zijn alle wielen van de
M-klasse door middel van ongelij-
ke triangels bevestigd. De bovenste
A-vormige draagarmen van de
voorwielophanging is van een alu-
minium smeedlegering gemaakt.
Het huis van het voorste differen-
tieel is overigens ook van alumini-
um. De onderste wieldraagarmen
zijn van gesmeed staal want ze
zorgen voor de bevestiging van de
torsiestaaf en de schokdemper. De
torsiestaven nemen weinig ruimte
in en leiden de krachten over een
ver uiteenliggend deel van het
chassis in. De schokdempers zijn
ontlast van dwarskrachten, daar-
door werken ze soepel.

Het subframe is star aan het
chassis bevestigd en neemt behalve
de onderste wieldraagarmen ook
de tandheugelbesturing op. De bo-
venste wieldraagarmen en de
schokdempers zijn aan het chassis
bevestigd.

De wielophanging achter is ge-
lijk aan die van voor; alleen zijn er
schroefveren om de schokdempers
geplaatst. De schroefveren zijn no-

dig omdat deze progressief (toe-
nemende kracht bij inveren)

kunnen worden gewonden.
De achteras varieert im-
mers veel sterker in be-
lasting dan de vooras.

Het differentieelhuis,
de veerpoten, de onderste
wieldraagarmen, de

spoorstangen en
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teem in werking.
De M-klasse met V8 motor is

ook nog voorzien van een Electro-
nic Stability Program, ESP. Deze
stabiliteitsregeling heeft sensoren
voor de stuuruitslag, de gierhoek
van de auto (dus om de verticale
as) en de versnelling in dwarsrich-
ting. Een microcomputer rekent
het maximaal toelaatbare tempo uit
dat bij de gekozen rijrichting en
rijsnelheid mogelijk is. Door het
selectief afremmen van één of
meer wielen en/of het verminderen
van het motorvermogen wordt
voorkomen dat de auto in een on-
gewenste koers terechtkomt.

Comfortabel onderstel
Mercedes stelt dat het onafgeveer-
de gewicht van een onafhankelijke
wielophanging ongeveer één derde

de stabilisatorstang zijn aan het
subframe bevestigd, de bovenste
wieldraagarmen en de veerpoten
zijn aan het chassis vastgemaakt.

Bijzonder ABS
Beneden de 30 km/uur en rijdend
in de ‘Low Range’ wordt het ABS
zo geregeld dat de voorwielen een
sterkere blokkeerneiging hebben.
Daardoor is de remweg op losse
ondergrond zoals grind, zand of
sneeuw, korter.

De elektronische remkrachtver-
deling, EBV in het Duits, zorgt er-
voor dat de achterwielen nooit te
sterk worden afgeremd. Indien no-
dig worden de voorwielremmen
geheel of gedeeltelijk ontlast bij
niet voluit remmen, om de achter-
wielen sterker de laten remmen.
Daardoor blijven de voorwielen
beter bestuurbaar.

Het Brake Assist System, BAS,
treedt in werking als er snel maar
niet krachtig genoeg wordt ge-
remd. Door een zeer snelle volledi-

ge remdrukopbouw wordt de rem-
weg aanzienlijk verkort, volgens
Mercedes kan dat wel 45 procent
bedragen vanaf 100 km/uur.

Active Service System
Olieverversen en ander onderhoud
gebeurt bij de M-klasse flexibel.
Bij korte afstanden neemt de mo-
torslijtage toe en wordt ook de olie
hoger belast dan wanneer de motor
gedurende lange tijd wordt ge-
bruikt.

Een microcomputer krijgt signa-
len over het oliepeil, de olietempe-
ratuur, de koelvloeistoftempera-
tuur, het toerental, de rijsnelheid
en de motorbelasting. Op grond
hiervan wordt het onderhoud vast-
gesteld en in een display weerge-
geven hoeveel kilometer, weken of
dagen er nog kunnen worden gere-
den tot de servicebeurt. De olie-
peilsensor geeft niet alleen aan
hoeveel olie er te veel of te weinig
in zit, maar vertelt de computer
ook of er olie is bijgevuld. Als dat
zo is, mag er met het olieverversen
worden gewacht en verschijnt er
dus een nieuwe waarde in het dis-
play. Er is zelfs een sensor die
overmatige hoeveelheden metalen,
water of brandstofverdunning vast-
stelt en meldt wanneer er iets mis
is. In het algemeen kan er nu
20.000 km in plaats van 15.000 km
met de olie worden gereden. Het
grote pluspunt van dit systeem is
dat er ‘nooit’ te lang of te kort met
de olie wordt gereden. Nadeel is
dat de oliekwaliteit niet wordt
meegenomen. De Mercedes-gara-
ges zullen door de Mercedes-Benz
voorgeschreven kwaliteit (Blatt
229.1) wel gebruiken, maar waar-
mee wordt er bijgevuld? Toch
heeft dit Assyst systeem de toe-
komst.

Paul Klaver

De onafhankelijke voorwielophan-
ging heeft ongelijke draagarmen
en lange torsiestaafveren.Het dif-
ferentieel is naast de motor ge-
plaatst,de aandrijfas komt van de
tussenbak die achter de transmis-
sie zit.De wielen zijn door middel
van een torsiestabilisatorstang
met elkaar verbonden.

De permanente vierwielaandrij-
ving werkt met drie ‘open’differen-
tieels.Een elektronisch regelsys-
teem zorgt ervoor dat het aandrijf-
koppel optimaal wordt verdeeld en
een wiel dat slipt onmiddellijk
wordt afgeremd.Een elektronisch
geregelde vijftrapsautomaat is
standaard bij de V6 motor,de tus-
senbak heeft twee overbren-
gingen.

Net als voor wordt er ook achter
een hulp- of subframe gebruikt
voor de bevestiging van de wiel-
ophanging en het differentieel.De
vering gebeurt met schroefveren
die om de schokdempers zijn ge-
plaatst.Draagarmen van ongelijke
lengte zorgen voor de juiste wiel-
beweging,een torsiestabilisator
voor de benodigde rolstijfheid.
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