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AUTO
Mercedes-Benz S-klasse technisch bekeken

In de S-Klasse gebruikt Mercedes
de bekende V6 motoren en nieuwe
V8 motoren. Alle motoren hebben
een V-hoek van 90°, twee inlaat-
kleppen, één uitlaatklep en twee
bougies per cilinder. Deze motoren
zijn geheel van aluminium met
speciale ingegoten cilindervoerin-
gen van een aluminium-silicium
legering.

De ene uitlaatklep zorgt voor een
wandoppervlak dat 30 procent
kleiner is dan bij twee uitlaatklep-
pen het geval is. Daardoor wordt
minder warmte naar de cilinderkop
afgevoerd en komen de katalysa-
toren snel op bedrijfstemperatuur.
Dubbelwandige stalen uitlaat-
spruitstukken houden de gastem-
peratuur hoog. Uiteraard had Mer-

cedes ook het uitlaatkanaal in de
kop kunnen isoleren, maar er is
nog een reden om slechts één uit-
laatklep te gebruiken, er is nu
plaats voor twee bougies. Deze
bougies vonken onder bepaalde
bedrijfsomstandigheden kort na el-
kaar. Daarbij is het dan weer de
ene en dan weer de andere bougie
die het eerst vonkt, elke arbeids-

slag verschillend. Volgens Merce-
des is de verbranding daardoor
zeer volledig en kan er ook een
grote hoeveelheid uitlaatgas wor-
den teruggevoerd. Alles tezamen
heeft dat een lage verbrandings-
temperatuur tot gevolg, dus een
lage NOx-uitstoot.

De hoge mate van uitlaatgas-
recirculatie zorgt er voor dat de

Als u wilt zien wat de autotechniek ons de komende eeuw te bieden heeft, dan

bevelen wij u een bezichtiging van de Mercedes S-klasse aan. De V8 motor met

cilinder-uitschakeling en de uiterst verfijnde luchtvering zijn staaltjes van voor-

uitstrevende technieken, maar ook in de kleine details steekt veel vernuft.

Alles aan de nieuwe Mercedes-Benz S-
Klasse is gecompliceerd en nagenoeg
alles wordt elektronisch geregeld.Geen
detail is ontsnapt aan de aandacht van
de constructeurs.Ondanks de toe-
name van tal van accessoires
is de auto,afhankelijk van
het type motor,190 tot
225 kg lichter dan
zijn voorgan-
ger.

Nieuwe S-klasse is high-tech bolwerk

Zijn tijd vooruit De V8 motor heeft veel details met
de bekende V6 motor gemeen-
schappelijk.Opvallend zijn de drie
kleppen en twee bougies per cilin-
der en het inlaatsysteem met slak-
kenhuisvormige kanalen.De ef-
fectieve lengte van deze kanalen
wordt,afhankelijk van het toeren-
tal en de belasting,geregeld door
kleppen.
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gaskleppen verder dan gebruikelijk
kunnen worden geopend. Dat helpt
mee om de verliezen bij de gaswis-
seling te beperken, daardoor daalt

De voorwielophanging is geba-
seerd op het dubbele triangel prin-
cipe,maar de onderste draagarm
eindigt in twee kogelgewrichten,
net zoals bij de Honda Prelude.
Dat betekent een complicatie in de
wielstanden zodra de wielen van
de rechtuitstand afwijken.De vier-
de arm die voor de wielstand be-
palend is, is de spoorstang.Door
een uitgebreide toepassing van
aluminium is de complete voor-
wielophanging 45 kg lichter dan
voorheen.

De ruimtelijke achterwielophan-
ging is slechts in detail gewijzigd.
Nog steeds gebruikt Mercedes vijf
stangen om de wielstanden te be-
palen.De plaats van het luchtveer-
demperelement is veranderd en
alle onderdelen zijn zo licht moge-
lijk gebouwd.Het aluminium hulp-
frame weegt 12 kg minder dan dat
van zijn voorganger.

Acht cilinders in werking:de pri-
maire en secundaire delen van de
tuimelaars zijn met elkaar verbon-
den door blokkeerpennen.Let op
de twee oliekanalen in de tuime-
laaras:één voor de hydraulische
stelplunjers en één voor de blok-
keerpennen.De beide inlaattuime-
laars zijn blauw,de uitlaattuime-
laar is rood.

Vier cilinders in werking:de blok-
keerpennen zijn hydraulisch,via
de geel aangeduide oliekanalen,
opzij geschoven tegen de veer-
druk in.Daardoor zijn de beide
delen van de tuimelaar losgekop-
peld.De secundaire helft volgt
dankzij de hulpveer de nok;de
primaire helft staat stil.

Bij de V8 motor met cilinderuit-
schakeling zijn er enkele aanpass-
ingen nodig ten opzichte van de
gewone V8 motor.Zo is de helft
van de klepbediening nieuw inclu-
sief de beide nokkenassen en
heeft de oliepomp een grotere op-
brengst.Het nieuwe tuimelaar-
mechanisme is in blauw en rood
aangegeven en werkt bij cilinders
2 en 3 en 5 en 8.

delde effectieve druk daalt, stijgt
het specifiek brandstofverbruik.
De hoofdoorzaak hiervoor zijn de
pompverliezen tijdens de gaswis-
seling, een ottomotor met gasklep-
pen werkt als een vacuümpomp
zodra de gaskleppen gesloten wor-
den. Een dieselmotor zuigt zich
vol lucht en trekt dus geen onder-
druk in het inlaatsysteem.

Cilinderuitschakeling
Het ligt voor de hand om de ge-
middelde effectieve druk te verho-
gen. Dat is mogelijk door een ver-

kleining van de cilinderinhoud
en/of verlaging van het motortoe-
rental. Met een CVT is het laatste
het best te bereiken, met cilinder-
uitschakeling het eerste.

het brandstofverbruik. Dankzij de
twee bougies verloopt de verbran-
ding rustiger, want de drukstijging
per krukgraad is lager, en wordt de
zuigerbodem thermisch lager be-
last. Bovendien gaan de bougies
lang mee omdat de elektroden ge-
lijkmatig ‘slijten’.

Gunstig verbruik en emissies
De motoren halen niet alleen de
Euro3 emissienorm, ze voldoen
ook aan de Ultra Low Emission
Vehicle (ULEV) eisen die in Cali-
fornië gelden. Dankzij het inblazen
van lucht in het uitlaatspruitstuk
(secundaire luchtinjectie) begint de
50 procent omzetting van de drie
schadelijke uitlaatgassen reeds vijf
seconden na de start bij 20 °C.

Niet alleen zijn de uitlaatgassen
‘schoon’, ook het specifieke brand-
stofverbruik is gunstig. Zowel bij
hoge belastingen als ook bij deel-
last zijn de waarden laag, vergele-
ken met andere motoren van de-
zelfde cilinderinhouden. Het
laagste specifieke brandstofver-
bruik bedraagt 240 g/kWh. Bij
2000 t/min en een gemiddelde ef-
fectieve druk van 2 bar lopen de
waarden uiteen van 380 tot 360
g/kWh. Hier zien we het probleem
met de Ottomotor: zodra de gemid-
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Om bepaalde prestaties, zoals de
topsnelheid, te bereiken is er een
zeker vermogen nodig dat de mo-
tor bij een bepaalde cilinderin-
houd, toerental en gemiddelde ef-
fectieve druk bereikt. Bij een vaste
overbrengingsverhouding is het
toerental gekoppeld aan de rijsnel-
heid, tenzij er een continu variabe-
le overbrenging wordt gebruikt.
Mercedes-Benz koos de verande-
ring van cilinderinhoud door de V8
als V4 te laten werken. Bij hetzelf-
de vermogen neemt de gemiddelde
effectieve druk toe met een factor
2. Daardoor daalt (bij 2000 t/min
en 2 bar) het specifieke brandstof-
verbruik van 370 g/kWh naar 305
g/kWh. Dat is een verbetering van
18 procent. In de praktijk bedraagt
de brandstofverbruiksverbetering
bij 90 km/uur 15,0 procent en bij
120 km/uur 13,0 procent. In de Eu-
ropese rijcyclus is de besparing 6,5
procent, in de Amerikaanse rijcy-
clus komt de V4 er met 10,3 pro-
cent beter af. Je kunt het ook an-
ders zeggen: met de 5 liter V8 met
cilinderuitschakeling zijn de ver-
bruikscijfers en de CO2-emissie
over de Europese rijcyclus vrijwel
gelijk aan die van de 4.3 liter V8.

Technische uitvoering
Reeds bij het ontwerp van de nieu-
we V8 motoren is rekening gehou-
den met het uitschakelen van de ci-
linders. De klepbediening van vier
cilinders, de nokkenassen en de
oliepomp zijn anders dan bij de ge-
wone V8 motor. Als de motor op
vier cilinders loopt, worden alle
kleppen en de brandstoftoevoer
van de overige vier cilinders stilge-
legd. Om dat tot stand te brengen,
komt er nogal wat kijken.

De standaard ontstekingsvolgor-
de is 1-5-4-2-6-3-7-8 en om een
gelijke verbrandingsafstand te
handhaven, moeten cilinders 2 en 3
van de rechterbank en 5 en 8 van
de linkerbank worden uitgescha-
keld. Gelukkig heeft Honda laten
zien dat het mogelijk is om bij
draaiende motor de klepbediening
in of uit te schakelen. Ook Merce-
des koos een pen die hydraulisch
tegen de veerdruk in wordt ver-
schoven om de twee tuimelaarde-
len van elkaar los te koppelen. Als
de oliedruk wegvalt, schuift de

veer de pen terug op zijn plaats en
worden de twee delen aan elkaar
gekoppeld.

Ten opzichte van de standaard
tuimelaar neemt de bewegende
massa toe, de stijfheid af en de
speling toe. Aan de uitlaatkant
komt daar nog een probleem bij,
want bij het openen van de klep is
de druk in de cilinder nog behoor-
lijk hoog. Eén en ander heeft er toe
geleid dat de tuimelaardelen als
eenheid worden geleverd en ge-
monteerd. Daardoor blijft de tole-
rantie van de diverse spelingen be-
perkt tot circa 17µm.

Supersnel schakelen
Bij de V8 wordt het in- en uitscha-
kelen van de kleppen in samen-
hang met de gasklepbediening, het
ontstekingstijdstip, de inspuiting
en de transmissie heel nauwkeurig
geregeld. Binnen één motorcyclus
en in een bepaalde volgorde moet
het in- of uitschakelen ongemerkt
tot stand komen. De uitlaatklep
wordt eerst uitgeschakeld en ook
als eerste weer ingeschakeld. Zo
wordt voorkomen dat er uitlaatgas-
sen in het inlaatsysteem terechtko-
men. De zaak wordt verder gecom-
pliceerd omdat de kleppen van
twee cilinders per bank door één
elektromagnetisch bediende klep
worden aangestuurd. Het (ont)kop-
pelen gaat alleen als de nokvolger
over de grondcirkel loopt en dat
moet dus bij twee cilinders het ge-
val zijn. Daarvoor is er effectief
slechts zo’n 200 krukgraden ter be-
schikking. Bij 3500 t/min, dat is
het hoogste uit/in schakeltoerental,
is er dus 200/360x60/3500=0,01
seconde beschikbaar!

Daarom werden de olietempe-
ratuur, de oliedruk, de elektrische
spanning, de temperatuur van de
elektromagneten en de veerdruk
van de blokkeerpen als invloeds-
grootheden op de in-uitschakeltijd
nauwkeurig bestudeerd en geopti-
maliseerd. Zo moeten de kleppen
ook bij hete motorolie en lage toe-
rentallen in- en uitgeschakeld kun-
nen worden. Daarom ligt het laag-
ste motortoerental op 1000 t/min
en is de oliepompopbrengst ver-
groot.

Als viercilinder loopt de auto
nog ongeveer 160 km/uur. Tot die

snelheid is er een redelijke reserve
aan trekkracht voorhanden om te
accelereren en hellingen te beklim-
men. In de eerste en tweede trap
wordt er niet geschakeld, wel in de
overige drie trappen van de auto-
matische transmissie.

Geen koppelverschil
Dankzij het E-gas is het mogelijk
om het geleverde motorkoppel
evenredig met de gaspedaalstand
te laten verlopen, zowel bij de V8
als de V4 uitvoering. Zodra er ci-
linders worden in- of uitgescha-
keld worden de gaskleppen en de
ontsteking zodanig gestuurd dat er
geen koppelverschil is tussen de
V8 en de V4 uitvoering.

De ECU heeft een programma
waarbij de inspuittijd wordt afge-
stemd op het andere luchtverbruik
dat door het overschakelen van V8
naar V4 of terug ontstaat. De lucht/
brandstofverhouding blijft op deze
wijze nagenoeg constant.

Zowel de hydraulisch gedempte
motorsteunen als de vijftraps auto-
maat zijn aangepast aan de gewij-
zigde oneenparigheid van het mo-
torkoppel. Een V4 loopt nu een-
maal niet zo rustig als een V8. In
de koppelomvormer zit een extra
torsietrillingsdemper tussen de
pomp en de turbine. Deze demper
werkt dus zowel met als zonder de
overbruggingskoppeling. De turbi-
netorsiedemper werkt vooral tus-
sen de 900 en 2000 t/min.

Het lijkt er op dat Mercedes in
het uitschakelen van cilinders een
echte mogelijkheid ziet om het
brandstofverbruik bij deellast be-
hoorlijk te verlagen. 

Bijna actief veersysteem
Een actief veersysteem moet het
wegdek voor de auto verkennen en
de veerstijfheden, dempingskarak-
teristieken en rijhoogte aanpassen,
voordat de wielen over het verken-
de stuk weg rollen. Of het zover

AUTO
Mercedes-Benz S-klasse technisch bekeken

De detailtekening van de rechter voorwielophanging
toont de verschillende componenten zoals de stabi-
lisatorstang,het luchtveer-demperelement en de
remschijf.De speciale,met Brembo ontwikkelde,
remklauwen gebruiken vier remzuigers.

Het luchtveer-demperelement van de voorwielop-
hanging is een goed voorbeeld van de zorg voor de-
tail die de S-Klasse kenmerkt.Heel veel ontwikke-
lingswerk is gaan zitten in de rubberbalg die de lucht
moet afdichten en die zich als een sok afrolt bij het
in- en uitveren.Bij kleine bewegingen wordt een ge-
wone rolsok hard en dat komt het comfort niet ten
goede.De nieuwe rolsok bestaat uit 0,3 mm polya-
mide draden binnenin twee 0,65 mm dikke rubber-
lagen en is dus slechts 1,6 mm dik.
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komt, is niet bekend. Dat Merce-
des-Benz een stap dichterbij het
ideaal is gekomen, staat vast.

Dankzij luchtvering en adaptie-
ve, zelfaanpassende, demping is er
een optimale verhouding tussen
comfort en rijgedrag ontstaan.
Lucht- of gasveren hebben een
aantal voordelen ten opzichte van
metaalveren. Als de auto zwaarder
wordt belast, blijft de eigen fre-
quentie van de gasveer vrijwel
constant. De rijhoogte laat zich
met weinig moeite constant hou-
den ongeacht de belasting. De bo-
demspeling kan bij hoge rijsnelhe-
den vrij eenvoudig worden ver-
laagd om de stabiliteit te verhogen
en het brandstofverbruik te verla-
gen. Het omgekeerde kan ook: op
zeer slechte wegen kan de bodem-
vrijheid worden vergroot. 

Het aanpassen van de dempings-
karakteristiek biedt de mogelijk-
heid om bij rechtuitrijden te kiezen
voor maximaal comfort zonder bij
uitwijkmanoeuvres in de proble-
men te komen. Een stuurhoek-
sensor is daarbij noodzakelijk.

Complexe techniek
Het complete systeem bestaat uit
luchtveerpoten met geïntegreerde
verstelbare dempers, een elektrisch
aangedreven compressor met dro-
ger, een kleppenblok met een mag-
neetklep per veerelement, een alu-
minium luchtaccu van 4 liter en
een druksensor. Daarbij komen
nog een elektronisch regelapparaat
voor de vering én de demping met
diagnose-aansluiting, drie hoek-
verdraaiingssensoren voor de ni-
veauregeling, een stuurhoeksensor

en drie versnellingsopnemers. Het
systeem is ook met de hand in te
stellen, zowel wat de rijhoogte be-
treft als de dempingskarakteristiek.

Dankzij de luchtveren bedraagt
de eigen frequentie van de auto
slechts ongeveer één Herz. Daarbij
bedraagt de luchtdruk in het veer-
element circa 10 bar. De elektro-
motor van de compressor vraagt
400 watt en er wordt met 16 bar
druk gewerkt om de luchtdruk snel
te kunnen variëren. De compressor
werkt pas als de auto sneller rijdt
dan 20 km/uur om ongewenste ge-
luiden te vermijden. Boven de 140
km/uur zakt de auto 15 mm in, be-
neden de 70 km/uur wordt het nor-
male niveau weer ingesteld. De
auto kan door de bestuurder(ster)
25 mm hoger worden gesteld, van-
af 120 km/uur wordt deze instel-
ling automatisch verlaten om insta-
biliteit te voorkomen.

Vier instellingen
Aan de éénpijpsgasdempers zit een
uitwendig kleppenblok met twee
magneetkleppen. Deze kleppen
zorgen voor vier instellingen: in-
gaande en uitgaande demping
zacht, uitgaand zacht en ingaand
hard, uitgaand hard en ingaand
zacht of in- èn uitgaand hard.

De eerste stand werkt op een ef-
fen weg met geringe versnellings-
krachten in langs- en dwarsrich-
ting, de vierde stand op een
oneffen weg met grote versnel-
lingskrachten. De standen twee en
drie worden gewoonlijk gebruikt
en het systeem schakelt over van
de ene naar de andere situatie, zo-
dra de carrosserie te sterk beweegt.
Het zijn de drie versnellingssen-
soren die de carrosseriebewegin-
gen vaststellen.

Is dat alles?
Nee de V8, die als V4 kan lopen,
en de elektronisch geregelde lucht-

vering en demping zijn niet de eni-
ge opvallende zaken aan de Merce-
des-Benz S-Klasse. Wat ons bij het
bestuderen van de technische lite-
ratuur zoal opviel, zullen we in het
kort de revue laten passeren.

Dat er airbags zijn, ook aan de
zijkanten moge duidelijk zijn,
maar een tweetraps passagiersair-
bag? Deze ‘ontploft’ naar verhou-
ding van de klap. Antennes heeft
de S-Klasse ook, vier stuks maar
liefst. Een microcomputer kiest het
beste signaal uit. Dat is wel nodig
ook, want het Command System
integreert de autoradio, de casset-
tespeler, de TV, het navigatiesys-
teem en de telefoon. Zo nodig kan
één en ander via spraak worden
aangestuurd.

Er zijn speciale aluminium
‘kreukeldozen’ aangebracht aan
voor- en achterzijde. Deze laten
zich relatief goedkoop verwisselen
bij lichte aanrijdingen. De aanrij-
dingen in files zullen beperkt blij-
ven, want de ‘Distronic’ houdt de
afstand tot de voorganger in de ga-
ten en regelt desnoods het gas- of
rempedaal.

Zitten doe je hoogst comforta-
bel. De Mercedes-deskundigen be-
palen zelfs de juiste stand van de
bestuurdersstoel. Na het instellen
van de beenafstand gebeurt de rest
vanzelf, inclusief de stand van het
stuur. Tijdens het rijden varieert de
lendensteun zijn luchtdruk, dat is
het best voor de ruggengraat.

Dat er nog meer automatisch ge-
beurt, zal niemand verbazen. Toch
is een automatisch ingestelde
hoofdsteun voor de achterpassa-
giers heel bijzonder. Als de be-
stuurder een chipcard heeft, is een
sleutel overbodig. Het beetpakken
van de deurkruk alleen is voldoen-
de om de deur te openen. Ook de
klimaatregeling werkt automa-
tisch, zelfs per persoon. Als er te
veel ongewenste gassen worden
geconstateerd, sluit de buitenlucht-
toevoer automatisch. Zonne-instra-
ling en luchtvochtigheid worden
meegenomen in de behaaglijks-
heidbepaling, dat geldt ook voor
het aantal inzittenden. Per slot van
rekening draagt een ieder bij aan
het klimaat in de auto. 

Stilte heerst er volop in het inte-
rieur, zelfs het glas van de voorruit
is extra dik (6 mm!) en de zijruiten
zijn van dubbelwandig gelaagd
glas. Beslaan is er niet meer bij.

De Mercedes-Benz S-Klasse is
met recht het visitekaartje van de
Duitse automobielindustrie en
heeft technieken in zich waar we
straks allemaal van profiteren!

Paul Klaver

Om de dempingskarakteristiek te kunnen
aanpassen zijn de schokdempers voorzien
van twee magneetkleppen.Elke magneetklep
bedient een zuiger zodat de demping zowel
bij het inveren als bij het uitveren apart kan
worden geregeld.Er is gekozen voor vier
dempingskarakteristieken die automatisch
of met de hand worden ingesteld.

De volautomatische klimaatrege-
ling regelt per persoon het ge-
wenste klimaat.Het systeem
houdt zelfs rekening met zonne-
instraling,de luchtvochtigheid en
het aantal inzittenden.

Mocht zich,ondanks alle
actieve veiligheid, toch een
aanrijding voordoen,dan
ondergaan de inzittenden
een zachte landing.
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