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TECHNIEK
Wetenswaardigheden over de C-klasse

Een ontwikkelingsperiode van vier
jaar en een budget van 1,36 miljard
euro hebben geleid tot de nieuwe
C-klasse. Er mag dan ook wat ver-
wacht worden. Veel technieken en
ideeën die twee jaar geleden in de
S-klasse zijn gepresenteerd vinden
we terug in de laatste editie van de
C. De tijd heeft echter niet stil ge-
staan, waardoor de C-klasse in een
aantal opzichten al weer verder is
dan de S. Mercedes-Benz spreekt
zelf echter niet van een kleine S-
klasse, maar van een verbeterde C.

Een aantal beproefde basis-
ideeën uit de vorige C-klasse zijn
gebleven. De achterwielophanging
is nog steeds de bekende Raum-
lenk-achteras met de vijf armen.
Toch zijn er een aantal opvallende
onderstelwijzigingen. De belang-
rijkste vinden we aan de voorkant:

het systeem met twee ongelijke
draagarmen is in z’n geheel over
boord gezet. Nu wordt gebruik ge-
maakt van het MacPherson-princi-
pe, waardoor de bovenste draag-
arm is vervallen. De driehoekige
onderste draagarm is vervangen
door twee separate stangen. Naast
een nauwkeurigere wielgeleiding
biedt dit systeem ook een reductie
van trillingen ten gevolge van on-
balans in de band of in het remsys-
teem. Deze constructie is namelijk
lichter en draagarmen vormen nog
steeds een deel van de onafgeveer-
de massa.

Een bijkomend voordeel van
een geheel andere orde is een bete-
re crashbestendigheid. Ter hoogte
van de bevestigingspunten aan het
subframe is er geen verbinding tus-
sen de draagarmen onderling. Bij

een aanrijding van voren is het
subframe dus relatief makkelijker
in elkaar te drukken. Voorheen
moest de driehoekige draagarm
zelf ook nog eens deformeren.

Kantelen van de carrosserie
wordt tegengegaan door middel
van een aluminium torsiestabilisa-
tor.

Een ander stuurhuis
De stuurstangen zijn verbonden
met een bekrachtigd tandheugel-
systeem. Dit is een grote stap in de
traditie van de Mercedes-Benz li-
mousines. Voorheen werd altijd
gebruikgemaakt van een kogel-
kringloopsysteem met de nodige
stangen en hefbomen zoals de Pit-
man-arm. Dit levert al met al een
gewichtsvoordeel op van 4,5 kilo-
gram. De belangrijkste reden om

voor een tandheugelmechanisme te
kiezen is de directheid van dit sys-
teem. Daarnaast is het systeem bij
een aanrijding beter in staat om
energie op te nemen dan het mas-
sieve kogelkringloopblok.

Compressor en turbo
Voor motorisering van de nieuwe
C-klasse maakt Mercedes-Benz
gebruik van een reeks motoren die
in grote lijnen al bekend is uit an-
dere modellen. Overigens, het be-
kende systeem van typeaandui-
ding, dat houdt in de serie-letter
gevolgd door een getal ter grootte
van tien procent van de cilinderin-
houd, lijkt hier en daar over boord
gezet. De basis van de benzine-
reeks wordt gevormd door twee
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De onderste (driehoekige) draagarm van de McPherson-
voorwielophanging is bij de nieuwe C-klasse vervangen
door twee gegoten stangen.Naast verbeterde onderstel-
eigenschappen draagt deze opstelling ook bij aan een be-
tere energie-absorptie bij een frontale aanrijding.

De achteras is 
een verfijning van 
het ‘Raumlenker-Konzept’.
Nog steeds zorgen vijf armen voor 
de verbinding tussen het wiel en het 
subframe.Behalve de C 180 zijn alle 
modellen in de C-klasse standaard voor-
zien van een torsiestabilisator.

Middenklasser met topklasse technologie

Te heet gewassen S-klasse
Optisch heeft de nieuwe C van Mercedes-Benz veel gemeen met grote broer S.

Onderhuids blijken de overeenkomsten ook talrijk. Das Haus heeft er alles aan

gedaan om de C-klasse de beste in z’n soort te maken. Het ontwikkelings-

budget van enkele miljarden lijkt dan ook goed besteed om de lat voor 

de concurrentie weer iets hoger te leggen.
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voor zes versnellingen te kiezen.
Aan het brandstofverbruik kan na-
tuurlijk de uitstoot van schadelijke
stoffen gekoppeld worden. Een

Om opwarming van brandstof in de
tank te voorkomen,zorgt de brand-
stofpomp er voor dat een eventueel
overschot aan brandstof direct terug
stroomt in de tank.Hierdoor hoeft er
geen brandstof meer retour te stro-
men na te zijn opgewarmd in de
brandstofgalerij.

motor met zesbak kan in een klei-
ner (lees: gunstiger) toerengebied
werken, waardoor emissie-eisen
makkelijker zijn te realiseren. Een
lichte motor is met meer versnel-
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een elektrische verwarmingseen-
heid bijspringt wanneer de buiten-
temperatuur onder de acht graden
Celcius daalt. 

Versnellingen kiezen
Standaard wordt de nieuwe C-klas-
se uitgerust met een handgescha-
kelde zesbak. Uitzondering is de C
320 die alleen met een vijftraps au-
tomaat wordt geleverd. Deze auto-
maat is bij de andere uitvoeringen
een optie. Een groot deel van de
aandacht ging bij de ontwikkeling
naar de bediening van de handbak.
Door de pookbeweging te beper-
ken, gebruik te maken van kabel-
bediening en de synchromesh van
de eerste vier versnelling te voor-
zien van dubbele conussen, is de
bak 25 procent lichter te bedienen.

Comfort en reductie van het
brandstofverbruik zijn de redenen
die Mercedes-Benz aangeeft om

viercilinder motoren met een slag-
volume van 1998 cm3, waarvan er
één voorzien is van een compres-
sor. Deze motoren worden gemon-
teerd in respectievelijk de C 180 en
de C 200 KOMPRESSOR. Verder
zijn er nog twee V6-motoren lever-
baar, één met een cilinderinhoud
van 2597 cm3 en één met 3199
cm3. Deze zijn te vinden in de C
240 en de C320. Bij de dieselmo-
toren, allen met turbo, is er keuze
uit twee 2148 cm3 metende vierci-
linders en een vijfcilinder met een
inhoud van 2685 cm3. De viercilin-
ders worden afhankelijk van hun
prestaties gemonteerd in de C 200
CDI of in de C 220 CDI. De vijfci-
linder drijft de C 270 CDI aan.
Omdat het thermisch rendement
van de dieselmotoren in een zo ver
gaande mate geoptimaliseerd is, is
de warmte-overdracht naar het
koelwater beperkt. Vandaar dat er
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lingen geholpen omdat dan zoveel
mogelijk in het toerengebied rond
het maximum koppel gereden kan
worden. Een sterkere motor zoals
de vijfcilinder diesel zou het qua
rijcomfort echter ook met vier ver-
snellingen prima kunnen redden.

De automatische versnellings-
bak wordt elektronisch aange-
stuurd. Toch is er nog een moge-
lijkheid om in de versnellings-
keuze in te grijpen, bijvoorbeeld
tijdens afdalingen. Wanneer de
keuzehendel in stand D staat kan
met een tik naar rechts of naar
links op- of teruggeschakeld wor-
den. Daarnaast is er nog keuze uit

een standaard- en winterprogram-
ma. In het winterprogramma wordt
altijd in de tweede versnelling
weggereden en het toerental zo
laag mogelijk gehouden, uiteraard
altijd met de mogelijkheid om het
ESP (Electronic Stability Program)
in te laten grijpen. Om brandstof te
besparen is de koppelomvormer
voorzien van een lock-up.

Strakke body
Aan het koetswerk is meer gedaan
dan alleen het uiterlijk aan de tijd
aanpassen. Een groot deel van de
body is vervaardigd uit tailored
blanks, plaatwerk met verschillen-
de diktes. Hierdoor is het niet no-
dig meerdere delen met verschil-
lende diktes te gebruiken. Dit
draagt bij aan de stevigheid en ge-
wichtsreductie. Overigens is de
hele constructie van de auto (zon-
der ramen) 26 procent torsiestijver
dan het vorige model.

Om tegemoet te komen aan de
wensen van onder meer verzeke-
raars zijn zowel de voor- als de
achterkant zodanig geconstrueerd
dat ze na een aanrijding makkelij-
ker te vervangen zijn. Er is zoveel
mogelijk gebruik gemaakt van
boutverbindingen in plaats van las-
sen. Naast de constructie is de
vormgeving natuurlijk wel van be-
lang. Zowel op de computer als in
de windtunnel is veel werk ver-

richt. De neerwaardse druk is ver-
beterd en de luchtstroming onder
de motorkap is geoptimaliseerd,
maar ook de geluidseffecten van
de passerende lucht (aero-acous-
tics) zijn verminderd.

CAN met de bus
Auto-elektronica anno 2000 is in
de nieuwe C duidelijk naar een ho-
ger plan gebracht. De auto is rijke-
lijk voorzien van digitale compo-
nenten en die hebben op de één of
andere manier wel met elkaar te
maken, direct dan wel indirect. Om
een overvloed aan verbindingen te-

gen te gaan, zijn al deze onderde-
len aangesloten op een beperkt
aantal netwerken. Voor uitwisse-
ling van signalen tussen sensoren,
actuatoren en overige data zoals
muziek of TV-beelden, beschikt de
C-klasse over drie databus-syste-
men, oftewel digitale netwerken.
De netwerken zijn naar functiona-
liteit ingedeeld: chassis en aan-
drijflijn, interieur en een netwerk
voor audio, communicatie en navi-
gatie. Het netwerksysteem wordt
CAN genoemd, wat staat voor
Controller Area Network. Het net-
werk voor audio, communicatie en
navigatie, D2B (Domestic Digital
Bus), is overigens niet meer opge-
bouwd uit koperen snoeren, maar
uit glasvezelkabels. In deze draden

De viercilindermotoren beschikken
over een kunststof inlaatkanaal dat aan-
gepast is om geluid te reduceren.De
hiervoor ontwikkelde breedband-reso-
nator werkt in een frequentiebereik van
600 tot 1500 Hertz.Verder wordt een deel
van het geluid gedempt door de motor-
inkapseling.

De door een riem aangedreven
blower van de C 200 KOMPRES-
SOR is dankzij nieuwe lagertech-
nieken een stuk stiller geworden.
Hierdoor is de elektro-magneti-
sche koppeling vervallen en werkt
de compressor nu permanent,dus
ook bij stationair toerental.

De dieselmotoren maken gebruik
van een turbo met een  variabele
turbinegeometrie.Door de gelei-
dingsvinnen met behulp van een
beweegbare ring te verstellen kan
er in een breed toerengebied vol-
doende druk opgebouwd worden.
Dit resulteert in een betere cilin-
dervulling en daardoor een gun-
stiger koppelverloop.

De
vierci-
linder
diesel-
motoren in
de C 200 CDI
en in de C 220
CDI hebben alle-
bei een slagvolu-
me van 2148 cm3.De
verschillen in presta-
ties komen ondermeer
voort uit een aangepaste aanstu-
ring van het brandstofsysteem.
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functies als TELE-AID, ARMIN-
CA en MINNA. Het idee achter
deze termen is het volgende: aan
de hand van het navigatie-GPS-
signaal, het kenteken of chassis-
nummer en informatie van de
crashsensor kan de auto zelf bij
een ongeval direct een alarmdienst
waarschuwen. Er kan precies ge-
meld worden op welke locatie de
betreffende auto in problemen is.
De C-klasse heeft de mogelijkhe-
den al aan boord en in Duitsland is
dit systeem reeds operationeel. In
Nederland wordt nog overlegd
(onder meer met de telefoonmaat-
schappijen) over de implementatie
van de diverse systemen. Naast
hulpdiensten is er ook nog com-
municatie mogelijk via TeleDiag-
nosis met het CAC (Customer As-
sistance Center): terwijl de
bestuurder direct wordt doorver-
bonden met een medewerker van
het CAC, verzendt het systeem

alle gegevens over de conditie van
de auto naar het CAC. Goed dat
het er is, maar het is uiteraard te
hopen dat deze systemen zo veel
mogelijk onbenut blijven.

Uitgezonderd de C 320 worden alle
versies van de nieuwe C-klasse
standaard voorzien van een hand-
geschakelde zesbak.Waar de oude
vijfbak een maximum draaimo-
ment van 270 Nm aan kon,kan de
nieuweling met gemak 400 Nm aan.

De airbags in het stuur en in het
dashboard zijn opgebouwd uit
twee kamers.Bij een lichte aanrij-
ding wordt één kamer gebruikt.
Deze ‘soft’-stand is vooral effectief
bij snelheden tot 35 km/h.Bij
zwaardere impacts worden de air-
bags volledig opgeblazen.

De compressor van de aircondi-
tioning wordt door een magneti-
sche klep gestuurd.De aansturing
van de zes cilinders gebeurt op
basis van de laatste gegevens zo-
als buitentemperatuur en relatieve
vochtigheid.Hierdoor hoeft de
pomp nooit meer te doen dan
strikt noodzakelijk,wat een brand-
stofbesparing op kan leveren van
0,2 tot 0,3 liter per 100 kilometer.

gaan de data letterlijk met de snel-
heid van het licht over het netwerk.
Dit resulteert in een overdracht-
snelheid van 5,6 miljoen bits per
seconde. Hierdoor is de capaciteit
bijna 60 maal groter dan die van de
‘klassieke’ CAN-bus en is het mo-
gelijk om zonder problemen ge-
lijktijdig naar een cd te luisteren, te
telefoneren en te navigeren.

Communicatietijdperk
Dankzij de netwerken in de C zijn
er nu een aantal functiecombina-
ties mogelijk die niet direct logisch
lijken. Wat bijvoorbeeld te denken
van de samenwerking tussen audio
en airbag. In de C-klasse werkt het.
Het Cockpit Management and
Data System (COMAND) werkt
als controlecentrum voor audio,
navigatie en telefoon. Wanneer
COMAND samen gaat werken met
een crashsensor (onder andere aan-
sturing van de airbag) ontstaan

Netwerken in de C-klasse

Cornelis Kit

CAN Klasse B
K1 Signaalontvangst- en stuurmodule met 

zekerings- en relais kast, voor
K2 Signaalontvangst- en stuurmodule met 

zekerings- en relais kast, achter
K3 Stoel-regeleenheid, links
K4 Stoel-regeleenheid, rechts
K5 Portier-regeleenheid, links voor
K6 Portier-regeleenheid, rechts voor
K7 Portier-regeleenheid, links achter
K8 Portier-regeleenheid, rechts achter
K9 Plafondbedieningseenheid
K10 Bovenste bedieningspaneel
K11 Onderste bedieningspaneel
K12 Elektronisch contactslot
K13 Combi-instrument
K14 COMAND / Audio 10 / Audio 30 / Audio30

APS
K15 Parktronic-systeem
K16 Aanhangeraansluiting
K17 Multifunctionele stuureenheid speciale

voertuigen
K18 Standverwarming
K19 ‘Heatmatic’verwarmingsregeling
K20Verdeler CAN klasse B, rechts
K21Verdeler CAN klasse B, links
K22 Verdeler CAN klasse B, dashboard
K23 ARMINCA

CAN klasse C
K12 Elektronisch contactslot
K13 Combi-instrument
K24 Elektronische versnellingsbaksturing
K25 Motormanagementsysteem
K26 Elektronische versnellingspookmodule
K27Verdeler CAN klasse C, links
K28 ESP

Separate installaties
K29 ALWR
K30 TV-tuner

D2Boptical
K14 COMAND / Audio 10 / Audio 30 / Audio 30

APS
K31Telefoon-regeleenheid (MINNA, hulp-

diensten)
K32 Linguatronic
K33 Portabeltelefoon-adapter (interface)
K34 Audio-versterker
K35 CD-wisselaar

Standaard

Optioneel
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