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Elegante,sierlijke lijnen en een front dat sterk aan de CLK doet denken.

De CL is een grote auto.Desondanks komt hij ook aan de achterkant be-
slist niet massaal over.

AUTO
Test Mercedes-Benz CL 500

Sportcoupé voor de hele rijken

Volmaakte 
topklasse
De CL 500/600 is het nieuwste tweedeurs topmodel

van Mercedes, waarmee men een lange traditie in ere

houdt. Technische innovaties zijn in de CL ruim verte-

genwoordigd. Drie ton is veel geld, maar behalve een

uiterst exclusieve sportcoupé koop je met de CL wer-

kelijk superieure rij-techniek.

Analoog aan de opvallend slanke S
sedan, heeft Mercedes ook bij de
coupé zich grote moeite getroost
om een slanke, ranke auto op de
weg te zetten. Daar is men op
knappe wijze in geslaagd. Er staat
een prachtig sportpaleis op wielen,
dat veel kleiner en bescheidener
overkomt dan zijn twee voorgan-
gers. Maar met een lengte van na-
genoeg vijf meter en een breedte
van 186 cm, is de CL toch bepaald
geen bescheiden middenklasser.
Knap is ook dat de nieuwe CL en-
kele honderden kilogrammen lich-
ter is dan zijn voorgangers.

De boogvormige daklijn met het
korte dak en de smalle C-stijl zor-
gen voor een uiterst lichtvoetige
indruk. De puntige, om de hoeken
grijpende achterlichten zijn weer
typerend van de S sedan overgeno-
men. Ook al zijn ze van een nieuw
ontwerp. Markante details aan de
CL achtersteven zijn de grote ach-
terruit, de dunne in het kofferdek-
sel geïntegreerde spoiler met daar-
in het derde remlicht, en de twee
stevige uitlaatpijpen. Die mogen
bij de huidige mode kennelijk weer
gezien worden. Versieringen zijn
minimaal aangebracht. Prachtige
lichtmetalen wielen en dunne lijn-
tjes chroom langs het dak en de
raamlijsten, geven een luxe tintje

aan de verder opvallend sobere en
chique koets. De CL ademt een ge-
distingeerde sportiviteit waar zijn
directe voorgangers niet aan kon-
den tippen.

Hij is niet goedkoop. Ook dat is
een traditie. De achtcilinder CL
500 staat voor ƒ 297.000,- op de
prijslijst, voor de twaalfcilinder CL
600 met uitschakelbare cilinders
wordt een ronde ƒ 365.000,- ge-
vraagd. Echt veel concurrentie heb
je in deze klasse niet, hooguit nog
van merken als Aston Martin, Ja-
guar, BMW en Porsche. En trou-
wens: zoveel van dergelijke auto’s

worden er in ons land niet aan de
man gebracht. Mercedes-Benz ver-
wacht er tot de volgende model-
wissel in totaal 50.000 stuks van te
produceren. Grootste markten zijn
Duitsland zelf, de USA en Japan.

Stille kracht
Superlatieven schieten te kort wan-
neer we de techniek van de CL
omschrijven. Mercedes heeft de
mooie vijfliter V8 motor voor de
introductie van de S klasse in 1998
compleet vernieuwd. Hij is ruim
overvierkant, heeft drie kleppen en
één bobine per cilinder. Deze nieu-
we V8 moet volgens de fabrikant
zorg dragen voor een 20 procent

reductie in het brandstofverbruik.
Uiteraard behoort de motor van de
CL 500, dankzij het door een mi-
croprocessor geregelde injectieys-
teem, tot de schoonste krachtbron-
nen die we kennen. Hij kan de
strengste uitlaatgasnormen die er
op dit moment op de wereld be-
staan met gemak aan.

Maar de vijfliter Mercedes mo-
tor is niet alleen een schone motor.
Het is ook een krachtige, super-
smeuïge aandrijffabriek die goed
raad weet met deze coupé. Hij le-
vert volgens de fabrieksspecifica-
ties een vermogen van 225 kW bij
5600 t/min en een maximum kop-
pel van 460 Nm, waarvan een
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groot gedeelte al vanaf 2700 t/min
beschikbaar is.

Door de vele elektronica die
deze Mercedes van voor- tot ach-
terbumper ‘onder de leden’ heeft,
was het op de Maha vermogens-
testbank in Vianen niet goed mo-
gelijk om zonder speciale maatre-
gelen het vermogen en het koppel
te meten. De techniek registreerde
tijdens de metingen een foutmel-
ding en werkte niet verder mee.

De acceleratiemetingen die we
standaard met elke testauto doen
haalden weliswaar niet helemaal
de minima die Mercedes zelf
hoopvol aan ons door gaf, maar de
CL 500 is dermate snel, soepel en

geruisarm dat we daar niet over
vallen. We komen in ons autotest-
leven maar zelden een motor tegen
die zo makkelijk en zo willig, en
bij elk denkbaar toerental ook zo
krachtig op het gaspedaal reageert
als deze achtcilinder. Bij 120 km/h
draait de CL 500 een geringe 2200
t/min. Geef je plankgas, dan brult
hij het uit met een mooi, kernach-
tig geluid en springt op hetzelfde
moment naar voren, alsof er een
Olympische tijd moet worden
neergezet. Dat een en ander met de
nodige dorst gepaard gaat is onver-
mijdelijk. Alle maatregelen ten
spijt verbruikten we niet het in de
persdocumentatie verstrekte ge-

middelde van 13,4 liter, maar was
16,1 liter op 100 km ons deel ge-
durende de testweek die de CL 500
op de redactie te logeren was.

De vijftraps automaat wordt
elektronisch geregeld. Er zijn twee
schakelprogramma’s en een kop-
pelomvormer met een mechani-
sche lock-up. Vanuit de D-positie
kan door de hendel naar links te
duwen tussen de 1e en 4e (niet de
5e) overbrenging handmatig se-
quentieel worden geschakeld. Een
prima mogelijkheid om wat spor-
tiever te rijden of om in de bergen
de motorrem te gebruiken. Maar
normaal laat je de bak in D staan,
om te genieten van de absoluut

naadloze overgang van de ene naar
de andere versnelling.

Héél chique
Mercedes heeft een bijzonder por-
tier ontwikkeld. Dat zwaait niet
breed naar buiten, maar scharniert
voor een deel parallel aan de car-
rosserie naar voren. Het idee is erg
goed, want met een dergelijke gro-
te coupé kom je in een nauwe par-
keergelegenheid al gauw in de pro-
blemen. Maar de uitvoering vergt
nog enige verbetering want het
portier opent en sluit zwaar. Bij
deze handeling zakken (en stijgen)
de beide zijramen onder de rubber
strip om ook bij hoge snelheden

Een prachtig afgewerkt en chique
interieur met voorin een cockpit-
achtige ambiance.

Het stuurwiel,half hout half leder,
ligt lekker in de hand.De instru-
menten worden mooi verlicht en
zijn prima afleesbaar.

De opvallend grote bagageruimte
maakt van de CL een praktische
sportcoupé.

Middenconsole met COMAND na-
vigatie,climate control en de be-
diening van de hoogwaardige ge-
luidsinstallatie.

Goed gevormde en zeer bruikbare
achterstoelen.Zelfs aan een dub-
bele bekerhouder is gedacht.

In het portier bevindt zich een uit-
gebreid bedieningspaneel voor
zijruiten,stoelen,spiegels en drie
geheugenstanden.

Optie op de CL 500  is een tele-
fooninstallatie.Prachtig is de bij-
zondere bekerhouder-constructie.

De mooie V8 uit de S-klasse ligt keurig
onder kunststof panelen verborgen.
Optioneel op de V8 en standaard op de
V12 is cilinder-uitschakeling.
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Modelserie en prijzen
CL 500 ..........................................ƒ 297.000,-
CL 600 ..........................................ƒ 365.000,-
ABS/ASR: ......................................standaard
Cilinderuitschakeling: standaard op CL 600, 
................................optie op CL 500 ƒ 2.013,-

Airbag bestuurder/passagier: ......standaard
Zij-airbags voor/achter: ................standaard
Centrale portiervergrendeling: ....standaard
Elektrische ruitbediening: ............standaard
Airco:..............................................standaard
Cruisecontrol:................................standaard
Distronic: ........................................ƒ 7.847,-
Multimedia-systeem met navigatie: ............
........................................................standaard
Automaat: ......................................standaard
Lederen bekleding: ......................standaard
Schuif/kanteldak elektrisch: ........standaard
Alarminstallatie: ............................standaard
Park Tronic Systeem: ....................standaard
Xenon koplampen: ........................standaard
Metallic lak: ....................................standaard

Mercedes-Benz Nederland B.V.
☎ (030) 247 19 11

Plus
De CL 500 is een solide ge-
bouwde,exclusieve en deson-
danks zeer bruikbare vierzits
coupé.Hij heeft dankzij het
ABC een bestuurbaarheid en
wegligging van een niveau dat
hem met afstand tot de best rij-
dende auto’s van dit moment
maakt.De afwerking is prach-
tig en de uitrusting zeer com-
pleet.

Min
De prijs is zodanig hoog,dat
de CL slechts in zeer beperkte
kring verkocht zal worden.De
carrosserie is weliswaar voor
vier inzittenden bruikbaar,de
instap naar achteren is toch
even wringen.Het brandstof-
verbruik is,ondanks alle maat-
regelen,zelfs voor een derge-
lijke auto vrij extreem.

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: 5,1 sec. ............0-100 km/h: 7,2 sec. ..............80-120 km/h: 4,9 sec.

Geluidsmetingen:
80 km/h: 57 dBA.....................100 km/h: 61 dBA ...................120 km/h: 63 dBA

Brandstofverbruik EC 93/116:
Stadsrit: 17,4 liter op 100 km .........................Buitenweg: 10,6 liter op 100 km

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

Gemiddeld testverbruik: ..................................................16,1 liter op 100 km

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

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

Testmetingen

AUTO
Test Mercedes-Benz CL 500

een perfecte afdichting te garande-
ren.

Het interieur van de CL 500 is
in zijn soort redelijk ruim voor
vier. Om achterin te komen moet je
achter de grote voorstoelen door
kruipen, maar deze schuiven be-
hulpzaam elektrisch naar voren.
Het interieur is prachtig bekleed
met leder op de stoelen, de zijpa-
nelen en het dashboard, en alcanta-
ra voor de raamstijlen en de hemel-
bekleding. Hier en daar wat
houtaccenten zorgen voor de extra
chique. De met leder beklede inte-
graalstoelen zijn groot en zitten
fantastisch. De verstelling in vier
richtingen is elektrisch, evenals die
van de stuurkolom. Lekker zitten
achter het stuur is in deze auto dus
geen enkel probleem.

Het heldere instrumentarium is
alleen verlicht met het contact aan,
afgezien van een vertraging na het
uitstappen. De afleesbaarheid is
maximaal, een oliedrukmeter ont-
breekt helaas. De CL 500 heeft een
uitgebreid instrumentarium op de
middenconsole voor de navigatie
en de klimaatregeling. De vormge-
ving is mooier dan die van de S se-
dan en ook zijn de daar gemonteer-
de schakelaars beter gegroepeerd. 

De standaard uitrusting van de
CL is zodanig compleet dat elk de-
tail opnoemen weinig zin heeft.
Alles wat je van een auto van drie
ton mag verwachten, is aanwezig.
Inclusief prachtige lichtmetalen
wielen, een elektrisch glazen

schuif/kanteldak, cruise control
met begrenzer, en een COMAND
multimediasysteem met navigatie.

Alleen al de luxe ambiance van
de gehele auto maakt van elke rit
een feest. En niet alleen dat, maar
ook de praktische bruikbaarheid
die je terugvindt in een ruime
koffer en voldoende opbergbakken
en tassen in het interieur komt heel
positief over. Zo’n CL 500 is ten-
slotte een uiterst exclusieve auto.

Eén ding hebben we nog niet
genoemd: de passieve veiligheid
voor de inzittenden. We kennen
geen enkele auto waar zoveel plof-
zakken in zitten als in deze Merce-
des CL. Hij is van voor tot achter
beveiligd, en uiteraard horen ABS,
ESP en wat al niet meer tot de
standaard uitrusting.

Elektronisch horizontaal
Mercedes heeft veel tijd en geld
besteed aan gewichtsbesparing,
enerzijds om de verbruikscijfers
gunstig te beïnvloeden en ander-
zijds om de dynamische kwalitei-
ten van de CL modellen te verbete-
ren. Zo zijn de motorkap, het dak,
de scheidingswand tussen koffer
en interieur, en de achterschermen
uit aluminium vervaardigd. De
voorschermen, het kofferdeksel en
de bumpers bestaan uit kunststof.
De binnenwand van de portieren is
van magnesium.

Het onderstel is constructief ge-

lijk aan dat van de S-klasse. Daar-
bij is de CL voorzien van een uit-
schakelbaar ABC Active Body
Control systeem. Dit is een elek-
tronisch stabiliteitssysteem waar-
aan Mercedes bijna twintig jaar
lang heeft gewerkt en dat de car-
rosserie onder alle omstandighe-
den nagenoeg horizontaal houdt.
De auto gaat hierdoor zó mooi en
ook zó strak de hoek om, dat het
gewoon even wennen is dat je niet
lekker in de veren leunend in de
bocht hangt. Je kunt de CL 500 als
een sportwagen berijden en daarbij
moeiteloos een tempo aanhouden
waarmee serieuze concurrenten als
Porsche het moeilijk hebben. Hij
blijft verregaand horizontaal op
z’n onderstel liggen en geeft via de
snelheidsafhankelijk bekrachtigde
tandheugelbesturing alle informa-
tie door die je als bestuurder maar
kunt wensen.

De grote stabiliteit en het iets
onderstuurde karakter geven een
veilig gevoel. De 225/55 R17 ban-
den zorgen ervoor dat deze auto,
ondanks zijn enorme potentieel,
als op zuignappen in de bocht
kleeft. ABC veroorzaakt uiteraard
wel een minimaal verminderd rij-
comfort, maar je krijgt er als be-
stuurder zoveel rijplezier voor te-
rug. En, je kunt het uitschakelen
als je wilt!

Dick Schornagel

Meting: Mercedes-Benz
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