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AUTO
Test Mercedes-Benz S 500

S geeft topklasse nieuwe dimensie

Rijden in de supertop
Mercedes moest vorig jaar veel tegenslag incasseren. Tijd voor revanche, in de vorm van een nieuwe S.

Hiermee laat het prestigieuze merk met veel overtuiging zien dat het nog altijd tot de absolute top be-

hoort. Voor de concurrentie is er werk aan de winkel! Wij testten het voorlopige topmodel, de S 500.

De Mercedes S-klasse, is al vele
decennia de meest charismatische
auto van het modellenprogramma
uit Stuttgart. De vorige, in 1991
gepresenteerde ‘S’, kreeg bij zijn
verschijning veel kritiek over zich
heen vanwege de immense afme-
tingen en de tamelijk lompe style-
ring. Dat was een zorgelijke tijd
voor Daimler-Benz, waar men ge-
wend was om met elk nieuw top-
model onmiddellijk te scoren. De
‘oude’ S bezat wél een enorme uit-
straling. Met de 7,5 cm kortere, 3,7
cm smallere en zelfs ruim 4 cm la-
gere opvolger, nam Mercedes deze
keer geen enkel risico en ontwierp
een mooie, slanke auto. Nu is het,
in onze ogen, geslaagde resultaat
wellicht een iets te onopvallende
auto, die door sommige cliënten te
bescheiden en niet representatief

genoeg wordt gevonden. Opnieuw
zorgen in Stuttgart. Toch is de
nieuwe ‘S’ bepaald geen auto die
als een grijze muis aan je voorbij
gaat. In werkelijkheid is de S zeker
niet zo compact als hij op de foto’s
lijkt, en de indrukwekkende neus
is goed voor veel bekijks. De bui-
tenspiegels met clignoteurlichtjes
zijn opvallende details, en de wig-
vormige flanken en vlak geplaatste
achterruit geven de grote S een bij-
na sportieve uitstraling.

De Mercedes S-klasse wordt
voor het moment in drie versies
geleverd: als S 320, S 430 en S
500. Elk daarvan is ook met lange-
re wielbasis verkrijgbaar, ideaal
voor de directeur die achterin zijn
werkplek heeft. De prijslijst van de
S begint bij ƒ 187.000,- voor de S
320. ‘Onze’ S 500 kostte standaard

De S-klasse heeft behalve de gemoderniseerde grille,opvallende kop-
lampen met integrale knipperlichten.Hij oogt aanzienlijk slanker en
sportiever dan zijn robuuste voorganger.

De achterkant is kort en hoog,de trapeziumvormige achterlichten zijn
puntig en grijpen ver om de hoeken.Het Parc Tronic systeem in de bum-
pers is een welkome parkeerhulp.
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ƒ 249.500,-, maar Mercedes-Benz
had deze auto met extra luxe zaken
uitgerust, dat de prijs tegen de 3
ton uit kwam. Een Bentley Arnage
kost nog ruim twee keer zoveel...

Beschaafde geweldenaar
De nieuwe lichtgewicht 5-liter V8
Mercedes motor, heeft per cilinder
twee bougies en drie kleppen. Het
vermogen bedraagt een keurige,
maar niet overdreven 225 kW bij
5600 t/min en het geweldige maxi-
mum koppel van 460 Nm manifes-
teert zich tussen de 2700 en de
4200 t/min. Helaas was een ver-
mogensmeting bij MAHA onmo-
gelijk, daar het ASR niet via een
knop uitschakelbaar is.

Al tijdens de eerste testkilome-
ters merkten we dat de nieuwe
Mercedes V8 motor een veel stille-
re unit is dan zijn 32-kleps voor-
ganger. Bij rustig rijden is het een
uiterst beschaafde krachtbron, die
wanneer je haast hebt plotsklaps
verandert in een indrukwekkende
geweldenaar. Hij verschaft de bijna
1900 kg zware Mercedes regel-
rechte sportwagen-prestaties. Ge-
bruik daarvoor maar eens de auto-
matische vijfbak in de stand tip-
tronic! De S 500 is een supersnelle
auto. Je rijdt moeiteloos over de
Duitse Autobahn in een tempo dat
elders hoogst illegaal is, zonder dat
je er veel erg in hebt. Een andere
weggebruiker inhalen, is met deze
waanzinnig soepele motor in lutte-
le seconden gepiept. De sublieme
automaat heeft ook een Winterpro-
gramma. Daarmee rijdt de auto in
de tweede versnelling weg. Voor
handmatig schakelen in de tiptro-
nic-stand geef je de transmissie-
hendel gewoon een tikje naar
rechts of links. Dat werkt perfect,
maar in de praktijk zul je het scha-
kelen graag overlaten aan de elek-
tronica die dat veel beter kan.

Onze auto haalde niet helemaal
de door de fabriek opgegeven ac-
celeratie van 0-100 en we waren
ietwat verbaasd over het vrij hoge
testverbruik van 1 op 7,4. Alle
moeite die Mercedes zich heeft ge-
troost ten spijt, zoals veel minder
gewicht en een efficiëntere motor.
Ook hier spreekt de praktijk de
theorie (zie technisch bekeken)
weer eens tegen.

De moderne V8 motor verschaft de
S 500 indrukwekkende prestaties.
Hij is dankzij de brede koppelband
buitengewoon soepel en ook erg
stil.

Mercedes voegde een nieuwe
dimensie toe aan de buitenspie-
gels door ze te voorzien van knip-
perlichten.Veilig en bijzonder op-
vallend.

High tech in voorbumper en kop-
lampen:Xenon lampen,Parc 
Tronic sensoren en de bij Xenon
verlichting verplichte koplamp-
sproeiers.

Voor een Mercedes bezit de S een
buitengewoon smaakvol dash-
board en interieur,waarin veel
lichte kleuren zijn verwerkt.

Het instrumentarium wordt gepro-
jecteerd verlicht en is altijd ‘aan’
wanneer het portier wordt ge-
opend.Ook na de rit blijft het nog
even branden.

Schakelaarcircus en informatie-
scherm zitten op de middencon-
sole .Het beeldscherm is multi-
functioneel;de transmissiehendel
heeft ook een tiptronic-functie.

Tussen de voorstoelen is een rui-
me bergplaats gecreeërd.Ook is
er een handig vak voor de tele-
foonhoorn,bekerhouders en
munthouders.

De elektrische verstelling van
stoel,stuurwiel en spiegels vergt
gelukkig geen studie.De instellin-
gen zijn vast te leggen in een ge-
heugen.

Een links/rechts gescheiden,elek-
trisch verstelbare achterbank is
een extra; in Nederland alleen te
bestellen op de lange wielbasis
versie.

Een uitstekende  plek voor de
EHBO-doos onder de rechter
voorstoel.Onder de bestuurders-
stoel bevindt zich eveneens een
opbergvak.

Het reservewiel biedt plaats aan
een mooie gereedschapset,com-
pleet met reservezekeringen.De
accu zit droog en warm in de
kofferbodem.

FOTO’S:JAN LIEFTINK
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Max. motorvermogen (fabrieksopgave): ...................225 kW bij 5.600 t/min.

Max. koppel (fabrieksopgave): .......................460 Nm bij 2.700 - 4.200 t/min.

Acceleratie:
0-80 km/h: 4,8 sec. ............0-100 km/h: 7,1 sec. ..............80-120 km/h: 4,8 sec.

Geluidsmetingen:
80 km/h: 58 dBA.....................100 km/h: 61 dBA ...................120 km/h: 64 dBA

Brandstofverbruik EC 93/116:
Stadsrit: 19,4 liter op 100 km ...........................Buitenweg: 9,9 liter op 100 km

Combinatierit:...................................................................13,4 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ..................................................13,5 liter op 100 km

Gemeten topsnelheid in twee richtingen: .......................................250 km/h

Topsnelheid (fabrieksopgave):........................................................250 km/h

Testmetingen

AUTO
Test Mercedes-Benz S 500

Plus
Mercedes-Benz weet dat de S-
klasse de top van het concern
vertegenwoordigt.Dat schept
verplichtingen en de S 500 is
dan ook zonder meer van het
allerhoogste niveau.De S zit
vol met actieve en passieve
veiligheid, is dankzij de lucht-
vering uiterst comfortabel en
ondanks z’n hoge gewicht en
grote formaat wendbaar als
een middenklasser.

Min
De S-klasse is niet bepaald
klein,maar een echt ruimtelijk
gevoel geeft deze auto niet.
Mercedes deed z’n best om
een mooi dashboard te ont-
werpen,maar verknoeide het
effect door de montage van
een fikse rij traditionele scha-
kelaars.Het bedienen van de
vele elektronische snufjes
vergt bovendien te veel studie.
Ook viel ons het verbruik van
de moderne V8 tegen.

Mercedes-Benz S 320 ..................ƒ 187.000,-
Mercedes-Benz S 320 (lang) ........ƒ 211.000,-
Mercedes-Benz S 430 ..................ƒ 235.000,-
Mercedes-Benz S 430 (lang) ........ƒ 248.000,-
Mercedes-Benz S 500 ..................ƒ 249.500,-
Mercedes-Benz S 500 (lang) ........ƒ 262.500,-
ABS:................................................standaard
ASR:................................................standaard
Airbag bestuurder: ........................standaard
Airbag passagier: ..........................standaard
Sidebags voor/achter: ..................standaard
Stuurbekrachtiging: ......................standaard
Centrale portiervergrendeling: ....standaard
Elektrische ruitbediening: ............standaard
Airco: ..............................................standaard
Cruisecontrol: ................................standaard
Automaat: ......................................standaard
Lederen bekleding: ........................standaard
Schuif/kanteldak elektrisch:............ƒ 4.735,-
Alarminstallatie: ............................standaard
Trekhaak: ........................................ ƒ 2.348,-
Metallic lak:......................standaard op S 500
......................(optie op S 320/S 430 ƒ 3.985,-)

Elektrisch schuivende achterbank: ..............
..ƒ 12.070,- (niet leverbaar op korte modellen)

Importeur
Mercedes-Benz Nederland bv
☎ (030) 274 19 11

Modelserie en prijzen

Meting: Mercedes-Benz

Aangename living
De S-klasse is in de eerste plaats
voor de VS bestemd. Je ziet het
zodra je het portier opent. Veel
lichte kleuren, kostbaar walnoten
hout en mooi nappa leder, maken
het interieur van deze Mercedes tot
een exclusieve en aangename leef-
en werkruimte. In deze top-limou-
sine heb je werkelijk niets meer te
wensen. Het zitmeubilair is van
grote klasse. Overal in deze auto
zit je riant, niet in de laatste plaats
ook op de gescheiden en elektrisch
verstelbare en verwarmbare ach-
terzittingen. In ons land is deze
dure bank alleen op de lange versie
te bestellen. De voorstoelen zijn
beide elektrisch verstelbaar en ver-
warmbaar, ze beschikken elk ook
over een drietal geheugens. Uniek
is de pulserende rugleuning die
door z’n masserende werking,
vooral op lange ritten een stijve
rug helpt voorkomen. Voor warme
dagen is er de koeling in de stoelen
die via de airco verloopt. 

Ook bijzonder is dat er behalve
een Tempomat, een snelheids-
begrenzer op zit. Met deze hendel
kun je eenvoudig een bepaalde
maximum rijsnelheid vastzetten,
waarna je net zoveel gas kunt ge-
ven als je maar wilt. De elektro-
nisch afgeregelde motor zal er niet
op reageren! Sluitbekrachtiging op
portieren en kofferdeksel, uitstap-

lichten, voetverlichting achterin,
en zelfs lampjes om de portierhen-
dels en de console te verlichten,
behoren tot de talloze verfijningen
die deze S 500 tot zo’n bijzondere
automobiel maken.

De S 500 heeft als topmodel ook
nog zaken als metallic lak en 16″
7-spaaks lichtmetalen wielen stan-
daard, plus een ‘Command’ com-
mando- en navigatiesysteem, nap-
pa lederen bekleding, Xenon
lichten die na elkaar aan gaan, en
die ook bij daglicht werken, en een
Parc Tronic parkeersysteem op de
voor- en achterbumper. 

De gehele S 500 zit prachtig in
elkaar je voelt je er, dankzij de de-
gelijke koets en talloze airbags,
maximaal veilig in. Je hebt voor
een eerste rit in deze auto alleen
wel even tien minuten studie in het
instructieboekje nodig, om de wer-
king van alle typisch ‘Mercedes’
gevormde knopjes en schakelaars
die op het dashboard zijn gemon-
teerd te doorgronden. 

Dat kan vandaag de dag toch
stukken beter! Het bedienen van de
vele elektronische snufjes wijst
zichzelf bepaald niet en dat is heel
jammer, want daardoor zullen ze in
veel gevallen ongebruikt blijven.
Het is te hopen dat de dealer er
voldoende tijd voor uittrekt om bij
de aflevering van deze high-tech
automobiel een gedetailleerde uit-
leg te geven!

Formidabele wegligging
Mercedes heeft voor de vering te-
ruggrepen naar een systeem dat in
de jaren zestig ook al voor de toen-
malige 600 werd toegepast. Air-
matic luchtvering met gecompri-
meerde lucht zorgt in combinatie
met ADS adaptieve demping voor
een maximum aan comfort bij elke
snelheid en bij elke weggesteld-
heid. Daarnaast kan de auto hand-
matig met een knopje op het dash-
board ook nog hoger worden
gezet. Deze instelling schakelt
zichzelf automatisch terug naar
normaal, wanneer de rijsnelheid
boven de 80 km/h komt.

De S 500 heeft een werkelijk
formidabele wegligging en daarbij
een bijna ongekend soepele en
comfortabele vering. Je kunt met
deze auto bij vrijwel elke snelheid
een bocht nemen en hij zal door de
adaptieve stuurbekrachtiging, heel
precies laten voelen hoe ver je kunt
gaan. Je kunt ‘m ook ongenadig
over een slechte weg jagen, zonder
dat de inzittenden daar erg veel van
merken. De verfijnde besturing
doet voor het gevoel van de be-
stuurder de grote Mercedes krim-
pen tot een handzame middenklas-
ser. De nieuwe S-klasse is werke-
lijk een fantastische automobiel
die het imago van Mercedes weer
eens flink opkrikt!

Dick Schornagel
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