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AUTO
Mercedes-Benz SL technisch bekeken

AFBEELDINGEN:MERCEDES-BENZ

Bij zoveel technische hoogstandjes
is het moeilijk kiezen waar te be-
ginnen. De motor is minder inte-
ressant. De vijfliter V8 met drie
kleppen per cilinder is al langer in
gebruik bij Mercedes, en voor de
SL zijn de specificaties ongewij-

zigd. Door aanpassingen in het uit-
laatsysteem, met vier katalysato-
ren, kan deze motor nu voldoen
aan de komende EU IV uitlaatgas-
eisen. Andere wijzigingen hebben
betrekking op het inpassen van dit
aggregaat in de lage, mudvol ge-

pakte SL-neus. Daartoe combi-
neerde Mercedes onder meer alle
(vijf) koelers in één kast: motor-
koeling, transmissiekoeling, con-
densor van de airco, en koelers
voor de hydrauliek van besturing
en actieve vering.

Verbeterde actieve vering
Het ABC veersysteem (Active
Body Control) is wel heel interes-
sant, zij het dat dit eerder debuteer-
de in de CL coupé. Er is werkelijk
sprake van actieve vering, niet al-
leen de stijfheid van de schokdem-
pers wordt elektronisch gestuurd
via regelbare kleppen. Hydrauli-
sche cilinders passen ook de veer-
voorspanning aan. Er is een com-
fort- en sportstand, waarbij vooral
in die laatste stand overhellen in
bochten vrijwel geheel onderdrukt
wordt. Uitsluitend door het ABC
veersysteem, stabilisatoren komen
er niet aan te pas. Nieuw voor de
SL is een beladingsensor, die de
regeling van het ABC (continu)
aanpast aan de gemeten massa van
de auto. Mercedes illustreert het
effect met een slalomtest, waarin
de auto met beladingssensor circa
15% minder overhelt dan zonder.

Ook de ‘hardware’ van de ve-
ring bevat nieuws. De voorwielen
zijn opgehangen met een ‘vier-ar-

men’ systeem, bestaande uit twee
schuine draagarmen onderaan, een
driehoeksarm bovenaan, en een
verbindingsarm daartussen. Het
ziet er uit alsof het gaat om dubbe-
le driehoeksarmen, onderaan is
echter sprake van twee niet direct
aan elkaar gekoppelde armen.
Deze armen zijn elk met een eigen
gewricht bevestigd in het stijgbeu-
gel-vormige ondereind van de
vierde (verticale) arm. De oude SL
had klassieke veerbenen vooraan.
Nieuwere grote Mercedessen heb-
ben wel dubbele draagarmen aan
de voorwielen, maar dan met on-
deraan een enkele dwarsarm ge-
koppeld aan een schuine reactie-
arm. Dat levert een minder goede
controle op de sporing van de
voorwielen dan de nieuwe SL-op-
hanging.

Lichter en compacter
Zowel voor als achter past Merce-
des op de SL voor het eerst ruim-
hartig aluminium toe in het onder-
stel: voor de dwarsdrager waar
voorvering en stuurinrichting op
gemonteerd zijn, en voor de volle-
dige ophanging achter met de be-
kende vijfarmige ruimtelijke gelei-
ding. Daarnaast zijn veel
carrosseriedelen van aluminium:
motorkap, voorschermen, deurpa-

Neusje van de zalm in autotechniek

Zelfregelend
Niet ten onrechte beschouwt Mercedes-Benz zich

als beste autobouwer ter wereld. Met in zijn top-

modellen het beste en nieuwste wat de autotech-

niek te bieden heeft ten tijde van het ontwerppro-

ces. Waarbij de sportwagen SL net nog een stapje

verder mag gaan dan de S-klasse sedan. Maar

zelfs daarin is nog niet alles standaard.

Het is hier te zien:de slank ogende Mer-
cedes SL zit zo volgepropt met comfort-
en rijtechniek dat hij binnen ruim 4,5
meter lengte nog maar ruimte voor twee
zitplaatsen biedt en met veel aluminium
delen toch bijna 1.900 kg op de schaal
brengt.
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nelen, achterklep en de scheidings-
wand vóór de (kunststof) brand-
stoftank. Nog lichter zijn de bin-
nenpanelen van de portieren,
gemaakt van magnesium. Dat alles
om de SL met alle high-tech voor-
zieningen en vooral ook het vario-
dak niet veel zwaarder te laten
worden. De complete carrosserie
weegt hetzelfde als die van het
oude model (405 kg).

Een hele prestatie, meegerekend
dat er nu een stalen dak met glazen
achterruit mee wegen, plus elf hy-
draulische cilinders om dat vario-
dak (vanaf volgend jaar ook lever-
baar in glas) weg te vouwen. Een
hogedrukpomp doet dat opvouwen
dankzij een verbeterde constructie
negen seconden sneller dan bij de
SLK (16 tegen 25 s), de eerste
Mercedes met variodak. Het dak
wordt ook compacter opgevouwen,
om meer bagageruimte vrij te hou-
den. Nog een nieuw truukje: het
opgevouwen dak kan na openen
van de achterklep 20° omhoog ge-
kanteld worden om eronder mak-
kelijker bagage in- en uit te laden.

Intelligente airco
Een aantal ‘intelligente’ systemen
behoort zelfs bij deze Mercedes-
topper tot de opties tegen meer-
prijs, zoals een bandenspannings-
monitor (zie het artikel over Beru
elders in dit nummer), de intelli-
gente cruise control of een keyless
entry systeem. Volautomatische
airco is wel standaard, en ook daar

zit een boel intelligentie in.
Twaalf servomotoren regelen de

luchtverdeling. Daarbij wordt re-
kening gehouden met het aantal in-
zittenden, tenminste als zij de gor-
del gebruiken, want een schakelaar
in het gordelslot geeft voor de air-
co aan of een stoel al dan niet be-
zet is. Verder bevat het regelsys-
teem een zonnesensor op de
motorkap die het invallende zon-
licht meet, twee temperatuursen-
soren voor het interieur, een dauw-
puntsensor en een sensor die de
concentraties koolmonoxide en
stikstofoxiden in de ventilatielucht
meet. De laatste zorgt dat de airco
vanzelf overschakelt op recircula-
tie bij slechte kwaliteit van de bui-
tenlucht.

De dauwpuntsensor registreert
temperatuur en vochtigheid van de
buitenlucht. Dit gegeven wordt  be-
nut om de airco economisch te la-
ten draaien. Deze werkt volgens
het herverwarmingsprincipe. Ven-
tilatielucht wordt permanent ge-
koeld en gedroogd door de airco,
om onder alle omstandigheden be-
slaan van de ramen te voorkomen.
Daarna gaat de lucht langs de ver-
warming om de gewenste tempera-
tuur te bereiken. De dauwpuntsen-
sor dient om vast te stellen hoe
hard de airco moet werken om de
ventilatielucht droog te krijgen.
Doordat het compressievolume
traploos gevarieerd kan worden,
hoeft de airco niet continu op volle
kracht te werken.

De klimaatregeling is aangeslo-
ten op het CAN-systeem van de
auto, waaruit nog meer informatie
wordt gehaald. Zo weet de kli-
maatregeling of het dak en de zij-
ramen open of dicht zijn, hoe snel
gereden wordt, en hoe het met de
motor is (toerental, temperatuur).

Elektronische bewaking
Uiteraard mag je bij zo’n kapitale
auto rekenen op een goede beveili-

ging. Rekening houdend
met het eventueel parke-
ren met geopend dak
werkt de centrale ver-
grendeling ook op de
sloten van alle bergvakken in het
interieur. Het standaard alarmsys-
teem sluit daarop aan met sensoren
op al die sloten. Maar al vóór een
ongenode gast bij die sloten is
merkt het alarmsysteem dat. Onder
het deksel van het bergvak op het
middenconsole zit een kortegolf
radiozender die volgens Mercedes
het hele interieur bestrijkt. Steekt

iemand een hand in het interieur,
dan wordt het radiosignaal ge-
stoord en gaat het alarm af. 

Het ligt voor de hand dat dit
elektronica-warenhuis ook een uit-
gebreide storingsbewaking be-

Nadat de vering bij de CL coupé al in-
drukwekkende elektronische regeling
kreeg voegt de SL er vergaande elektro-
nische sturing van het Sensotronic rem-
systeem aan toe,wederom richtingwij-
zend voor de toekomst.

Nieuw aan de ‘ruimtelijke’achteras met vijf armen is
bij de SL vooral de omschakeling van staal op alumi-
nium.De voorwielen hebben een nieuwe ophanging,
‘vierlenker achse’genoemd met het oog op de vier
scharnierpunten aan de carrosserie.Active Body
Control veerbenen met hydraulisch verstelbare ve-
ren zijn standaard.
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of een voorligger sneller of langza-
mer rijdt.

Bij nadering van een langzame-
re auto wordt het ingestelde tempo
verminderd door gas terugnemen,
als het snelheidsverschil groot is
ook door remmen. Daarbij wordt
tot eenvijfde van het maximale
remvermogen aangesproken. Regi-
streert Distronic dat dit onvoldoen-
de is, dan volgt een waarschuwing
dat de rijder zelf met harder rem-
men moet ingrijpen. Registreert
Distronic dat de weg weer vrij is,
dan wordt het ingestelde tempo
hervat. Dit en andere slimme syste-
men in de SL markeren de huidige
stand der techniek, die geleidelijk
ook in minder kostbare modellen
zal doordringen. Daar dit pas de
vijfde generatie van de SL is in bij-
na vijftig jaar moet een nieuwe
sport-Mercedes wel voorop lopen,
hij moet weer jaren modern kun-
nen blijven.

hoeft. Daartoe liet Mercedes naar
eigen zeggen lucht- en ruimte-
vaarttechniek aanrukken, die liefst
1400 elektrische en elektronische
componenten bewaakt. Het diag-
nosesysteem stelt niet alleen vast
of er iets niet goed werkt, maar
zoekt naar aanleiding van de rij-
omstandigheden op dat moment
alle mogelijke oorzaken voor het
opgemerkte defect. Momenteel al-
leen in Duitsland is het zelfs (als
extra) mogelijk de conclusies van
het diagnosesysteem draadloos
door te sturen naar een centrale,
die een dealer vast kan inseinen
met welk probleem een SL-rijder
daar zal aankomen.

Eveneens logisch is dat de SL
niet buiten een krachtige en abso-
luut betrouwbare stroomvoorzie-
ning kan. Daarom zitten er twee
accu’s in, bewaakt door een elek-
tronisch systeem. In de motorruim-
te staat een startaccu met 35 Ah ca-
paciteit, in de kofferbak een 60 Ah
accu (!) voor alle elektrische en
elektronische boordsystemen. De
elektronische bewaking verdeelt de
beschikbare laadstroom zodanig
dat beide accu’s optimaal geladen
blijven. Heerst er desondanks ge-
brek aan elektrische capaciteit, dan
kan de startaccu doorgeschakeld
worden naar de overige elektrische
systemen, en worden desnoods se-
lectief elektrische verbruikers uit-
geschakeld tot de accucapaciteit
weer toereikend is. Met deze twee
stroomkringen is de SL berekend

op de toekomst, waarin hoogst-
waarschijnlijk een boordnet op 36
of 42 V zijn intrede zal doen om de
groeiende voorraad  elektrische
componenten in moderne auto’s
betrouwbaar te kunnen voeden.

Tweemaal afstandsmeting
Als opties kan de SL voorzien
worden van Parktronic en Distro-
nic, twee systemen om veilige af-
stand te houden. Parktronic is een
bekend systeem, gebaseerd op ul-
trasoon geluid (toonhoogte boven

het hoorbare spectrum). Sensoren
in voor- en achterbumper zenden
geluidsgolven uit en vangen de re-
flectie daarvan tegen harde opper-
vlakken op. Uit het tijdsverschil
tussen uitgezonden en ontvangen
geluid wordt de vrije afstand bere-
kend. Deze parkeerbeveiliging
werkt tot 16 km/h.

Vanaf 30 km/h kan Distronic de
bewaking overnemen.  Ook als de
cruise control niet is ingeschakeld
kan Distronic waarschuwen voor
te snel of te dicht naderen van an-
dere auto’s. Maar de bedoeling is
vooral dat Distronic optreedt als
uitbreiding van de klassieke auto-
matische snelheidsregeling, door
deze aan te passen aan overig ver-
keer. In de neus van de SL zorgt
een drievoudige radar voor dyna-
mische afstandsmeting. Het princi-
pe lijkt op dat van Parktronic, ver-
gelijking van uitgezonden en
teruggekaatste signalen. In dit ge-
val hoogfrequente radarsignalen,
in drie bundels met elk een ‘zicht-
hoek’ van 3°, voldoende om op
100 meter afstand de breedte van
drie snelwegstroken te bestrijken.
De maximale reikwijdte is 150 me-
ter.

Distronic meet niet alleen af-
stand, maar ook snelheid, feitelijk
snelheidsverschil. Daartoe zit er
een digitale signaalprocessor
(DSP) aan vast. Bij reflectie van
het radarsignaal op bewegende ob-
jecten is naast tijdsverschil tussen
zenden van het signaal en opvan-
gen van de reflectie sprake van fre-
quentieverandering. Door het zo-
genaamde Doppler-effect krijgt
een signaal dat reflecteert op een
bewegend object een schijnbaar
hogere frequentie als dat object op
je af komt, of een lagere frequentie
als het van je af beweegt. Uit dit
Doppler-effect berekent de DSP de
snelheid waarmee een object ten
opzichte van de auto beweegt, dus

Of 225 kW uit de ‘gewone’vijfliter V8 in
de SL al niet genoeg is kan ook dit nog
onder de kap:de door AMG bewerkte
versie.Met mooi tussen de cilinderban-
ken gelegd een mechanische Lysholm
compressor en 5,5 liter inhoud goed
voor 350 kW en maximaal 700 Nm trek-
kracht!

Nog een primeurtje op de SL,de
beugelloze Aero wisserbladen
van Bosch die met een op de ruit-
vorm ‘geprogrammeerde’aan-
drukveer altijd over de volle lengte
aanliggen op het glas.

De intelligente snelheidsregelaar Distro-
nic werkt met radar afstandsmeting,het
radar oog is weggewerkt achter de grote
Mercedes-ster in de grille. In feite zijn het
drie radar ogen,met een bereik van
maximaal 150 meter en elk 3° zichthoek.
Een supersnelle computer op 40 MHz
kloksnelheid verwerkt de radarsignalen.

Het lijkt wat overdreven,hoofdairbags bij een open sportwagen,maar de
SL heeft ze toch.Als de zijruiten omhoog staan geven ze ruggesteun aan
verhoogde zij-airbags,die dan naast de romp ook het hoofd kunnen op-
vangen. Peter Fokker
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