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Het werk aan de nieuwe SL begon
al in 1996 in de Mercedes studio’s
in Stuttgart en het resultaat dat er
nu voor ons staat is een uiterst mo-
derne Mercedes sportwagen met
alle herkenbare ingrediënten van
de tweezits ikoon die Mercedes al
sinds 1954 als SL aanduidt. Let-
ters die destijds nog stonden voor
Sport-Leicht, maar dat sloeg meer
op de voorgaande racemodellen
SL dan op de productiewagens die
volgden. Met name de nieuwe SL
500 legt een trots gewicht van
1845 kg in de schaal en dat on-
danks het kwistig gebruik van
lichtmetalen voor alle bewegende
carrosseriedelen zoals het geniale
variodak, de motorkap en het
kofferdeksel en de portieren. Maar
ook de spatschermen, vele on-
zichtbare carrosseriedelen en de
gehele achteras zijn van lichtme-
taal terwijl er verder nog materia-
len als magnesium onder andere
voor de binnenkant van de portie-
ren, thermoplastics voor de bum-
pers en glassfibre voor allerlei
kleinere onderdelen zijn toege-
past.

De nieuwe SL heeft een uiterst
fascinerend exterieur met een lan-
ge neus met herkenbare lamellen-
grille en de grote ster geflankeerd
door twee dubbele koplampen.
Andere details zijn de luchthapper
in de bumper, het opvouwbare dak
dat in een vloeiende lijn van voor-
ruit tot kofferdeksel loopt, en een
korte, hoge achterkant met de be-

kende trapeziumvormige achter-
lichten. De enige versieringen be-
staan uit sportieve luchtuitlaten
achter de voorwielen, zoals de 300
SL die in 1954 al had, plus ook
nog twee in de motorkap en niet te
vergeten, de prachtige, zeven-
spaaks gesmede lichtmetalen wie-
len. Het is een werkelijk schitte-
rende auto die totaal niet protserig
overkomt, al kan een kind zien dat
dit wel een heel erg dure auto
moet zijn.

Vanaf drie ton
De prijzen liggen hoog, maar Mer-
cedes heeft de nieuwe SL toch niet
zo heel veel duurder gemaakt dan
zijn 12 jaar oude voorganger en
dat is wel een prestatie. Op dit mo-
ment zijn alleen de SL 500 en de
SL 55 AMG leverbaar. Ze kosten
respectievelijk ƒ 308.000,- en 
ƒ 400.400,-. In de loop van vol-
gend jaar wordt het programma
aangevuld met onder meer de zes-
cilinder motoren en het twaalfci-
linder topmodel. De hier geteste
SL 500 valt in een redelijk gevul-
de klasse waarin de Porsche 911
Carrera, Maserati 3200 GT, Jaguar
XKR en Lexus SC 430 voor ko-
men. De SL 500 is de duurste en
samen met de SC 430 ook de
minst sportieve, want ondanks de
enorme snelheden die de SL 500
kan halen en ondanks de voorbeel-
dige wegligging en stuurkwalitei-
ten, is dit meer een sportieve toer-
wagen dan een harde sportwagen.

Wie dat toch wil, zou eens naar de
SL 55 AMG moeten kijken.

Stille kracht
Mercedes monteert de bekende,
maar op diverse punten bewerkte
en verbeterde 5.0 liter achtcilinder
onder de motorkap. Dit is één van
de meest gecultiveerde achtcilin-
ders die er op deze planeet te koop
zijn. Geheel uit aluminium en
magnesium opgebouwd, drie klep-
pen en twee bougies per cilinder
en een enkele bovenliggende nok-
kenas per cilinderrij, zijn slechts
enkele van de belangrijkste techni-
sche gegevens. Mercedes geeft
een maximum vermogen op van
225 kW (306 pk) bij 5.600 t/min
en een maximum koppel van 460
Nm bij 2.700-4.200 t/min.

Deze motor is verre van een
sportieve, krijsende krachtpatser
die de bestuurder en passagier tot
grote sportieve aspiraties op-
zweept. Hij kan dat wel degelijk,
want trap eens onverhoeds het gas-
pedaal op de bodem en ervaar ver-
volgens wat er zoal met je gebeurt.
Dan blijken die kleine twee ton
gewicht geen enkel beletsel om in
enkele seconden je rijbewijs tot
een onbruikbare pulpsubstantie te
shredderen, mocht je het ongeluk
hebben dat de Wet op het verkeer-
de moment, even over de schouder
mee keek. De SL 500 accelereert
namelijk in slechts 6,3 seconden
naar 100 km/h en minder dan 7 se-
conden later overschrijd je al de
200 km/h en dan is het eind nog
lang niet in zicht. Overigens is de
SL 500 af fabriek op een top van
250 km/h afgeregeld en daarmee
valt best te leven. Voor de potentie
van de motor is het wel jammer,
een beetje vergelijkbaar met een
renpaard waarvan de benen aan el-
kaar zijn vastgebonden. Maar je
hoeft met de SL 500 natuurlijk he-
lemaal niet te racen als ware het
een Ferrari 360 Modena of een
Porsche 911 Carrera.

De geniale V8 is als een kalme-
rend medicijn. Ladingen koppel
die onder alle omstandigheden
klaar liggen om te worden aange-
sproken, en een meer dan ruim vol-
doende vermogen zorgen voor ui-
terst ontspannen en relaxed rijden.

Sportwagen met comfort van een limousine

Bijna te perfect!
Mercedes heeft met haar sportieve SL modellen een

naam hoog te houden. Met de nieuwe SL 500 geeft

Das Haus opnieuw op indrukwekkende wijze blijk van

haar kunnen. Dit is niet zomaar een sportwagen,

maar een briljant automobiel dat op uiterst rustge-

vende wijze ongelofelijke prestaties neerzet.
Laag en breed:de nieuwe SL is
een prominente verschijning.Het
prachtige variodak opent volauto-
matisch met één druk op de knop.

Twee grote ovale uitlaatpijpen la-
ten zien wat de SL 500 in z’n mars
heeft.Met gesloten kap is de SL
overigens net zo stil als een limou-
sine met vast dak.
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De kofferruimte van de SL biedt zo-
waar plaats aan twee golftassen.
Om deze bij geopend dak eenvou-
dig uit en in te laden kan het opge-
vouwen dak met een knop iets om-
hoog worden gebracht.
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De elektronisch geregelde 5-traps
automaat doet daarbij een behoor-
lijke duit in het zakje. Hij werkt
met twee standaard programma’s:
Sport en Winter. Deze laatste zal
alleen bij wegrijden onder zeer
gladde omstandigheden worden

gebruikt, anders rijd je normaal in
S. Voor de liefhebber van sportief
rijden, bestaat er de mogelijkheid
om de pook handmatig te bedie-
nen. Links is terugschakelen, naar
rechts is opschakelen. Geen na-
tuurlijke beweging voor een scha-

kelhand, maar lekker in de bergen
en de bak reageert razendsnel.
Maar we laten in ons land vooral
op drukke wegen, de automaat net
zo lief in D het werk zelf doen. En
dan is het fascinerend om te erva-
ren hoe onmerkbaar de bak op en
ook weer terug schakelt, en dat
laatste vooral ook tijdens afrem-
men voor een bocht of een van de
talloze verkeerspleinen. Je merkt
het niet aan de motor, want je voelt
uiteraard zelfs nog niet het kleinste
begin van een schok, maar je hoort
het wel aan een zacht gewijzigd,
nadrukkelijk woefgeluid uit de
twee ovale uitlaatpijpen. Heel aan-
stekelijk!

Verwennerij op niveau
De nieuwe SL 500 is groter dan

zijn voorganger. Hij heeft ook een
4 cm langere wielbasis en een twee
cm grotere spoorbreedte zowel
voor als achter. Dat staat niet al-
leen goed, maar het biedt ook meer
ruimte voor de benen en de ellebo-
gen. Mercedes heeft deze keer van
de SL een strikte tweezitter ge-
maakt. Op de plek waar anders
mogelijk twee kindertjes konden
zitten, zijn nu handige opbergvak-
ken gemaakt.

Het interieur is een prachtige
mix van oud en nieuw, van sportief
en chic. Dankzij de Key Card op
zak, hoef je alleen maar aan de
deurhendel te trekken en het por-
tier gaat licht en gemakkelijk open.
Eenmaal gezeten op de comforta-
bele lederen troon, word je haast
besprongen door de talloze knop-

Ook de SL kreeg het handige mul-
tifunctionele beeldscherm voor
boordcomputer,audio,navigatie
en telefoon.Het klimaat is links en
rechts apart in te stellen.

Via knoppen op het mooie,deels
houten stuurwiel zijn diverse
functies zoals boordcomputer,au-
dio en telefoon te bedienen.Het
display in de cockpit geeft aanvul-
lende info.

De 5.0 liter V8 laat de zware SL in iets
meer dan 6 seconden naar de 100 km/h
flitsen en de acceleratiekracht zet on-
verminderd door tot ver boven de 200
km/h.

Starten met een sleutel is er niet
meer bij.Zodra de SL zijn baasje
herkent,aan de hand van de Me-
mory Card,volstaat het drukken
op de startknop bovenin de trans-
missiepook.

Het interieur is erg mooi en gelukkig
niet typisch Mercedes.Sportiviteit over-
heerst en ook aan functionaliteit is ge-
dacht in de vorm van bekerhouders en
bergvakken.
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Max. motorvermogen (fabrieksopgave): ...................225 kW bij 5.600 t/min.

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

Acceleratie:
0-80 km/h: 4,9 sec. ...........0-100 km/h: 6,3 sec. ..............80-120 km/h: 5,1 sec.

Geluidsmetingen:
80 km/h: 63 dBA.....................100 km/h: 65 dBA ...................120 km/h: 68 dBA

Brandstofverbruik EC 93/116:
Stadsrit: 19,1 liter op 100 km ...........................Buitenweg: 9,2 liter op 100 km

Combinatierit:...................................................................12,7 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ..................................................14,9 liter op 100 km

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

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

Testmetingen

Meting: Fabrieksopgave

Plus
Een enorm comfortabele, rust-
gevende auto,boordevol
prachtige techniek en allemaal
even mooi gebouwd.De nieu-
we SL is weer zo’n bijzondere
sportauto zoals kennelijk al-
leen Mercedes die kan bou-
wen.Waardevast,enorme kwa-
liteit en veel gevraagd.

Min
Je kunt er niet omheen:een 5.0
liter V8 kost nou eenmaal
brandstof.Dus de SL 500 lust
een stevige slok, tenzij je je
enorm weet in te houden.Denk
ook aan uw rijbewijs,want je
rijdt met de nieuwe SL onge-
merkt veel te hard.

Modelserie en prijzen
Mercedes-Benz SL 500................ƒ 308.000,-
Mercedes-Benz SL55 AMG ........ƒ 400.400,-
ABS: ..............................................standaard
ASR: ..............................................standaard
Stabiliteitsregeling: ......................standaard
Remassistent: ..............................standaard
Airbag bestuurder: ........................standaard
Airbag passagier: ..........................standaard
Zij-airbags: .................................. standaard
Windowbags: ................................standaard
Xenon-verlichting: ........................standaard
Centrale portiervergrendeling met afstand-
bediening:......................................standaard
Elektrische ruitbediening: ............standaard
Automatische airco: ......................standaard
Cruisecontrol met afstandsregeling: ..........
...................................................... standaard

Automaat: ......................................standaard
Lederen bekleding: ......................standaard
Navigatie systeem:........................standaard

Importeur
Daimler-Chrysler Nederland
☎ (030) 247 19 11

pen en schakelaars in de portieren,
op de stoel zelf en rond de versnel-
lingspook. Het opvallend dikke in-
structieboek geeft trouwhartig uit-
leg, maar de eerst noodzakelijke en
meest normale oefeningen, zijn
zonder dat boekwerk ook wel een-
voudig te vinden. De stoelen kun-
nen heel veel, zoals kantelen, stij-
gen en dalen, ventileren,
verwarmen en masseren. Ze kun-
nen ook opbollen en uitdijen, kort-
om je zou met 15 knopjes zomaar
rustig tien minuten bezig kunnen
zijn om alles tot in de puntjes af te
stellen.

Je zit overigens puik in de nieu-
we SL. De stoelen zijn beter dan
die van zijn voorganger en je be-
schikt in deze auto zelfs over meer
beenruimte dan je nodig hebt. Dat
de standaard uitrusting enorm is,
hoeft geen nadere uitleg. Vrijwel
alles wat moet kunnen bewegen,
afgezien van het binnenspiegeltje
en het dashboardkastklepje, be-
weegt onder elektrische tractie. Je
wordt snel reusachtig lui in de SL.
Een boordcomputer in combinatie
met Comand navigatie (een apart
meegeleverd, 339 pagina dik boek
geeft uitleg!) en een links-rechts
gescheiden airco, elektrische rui-
ten voor en achter (hele kleintjes,
maar toch), een intelligente cruise
control, hoogteverstelling, Xenon
verlichting en dan dat prachtige
dak dat met een knop, in 16 secon-
den opent of sluit. In de bagage-
ruimte met plek voor twee golftas-

sen, ook met open dak, is een slim-
me constructie gemaakt, om bij ge-
opend dak dat in de koffer rust,
toch een golftas in- of uit te laden.
Een druk op de knop, en het opge-
vouwen dak veert precies voldoen-
de omhoog om dit mogelijk te ma-
ken. Deze attenties voor details
zijn tekenend voor de uitvoering
en de afwerking van de nieuwe SL.
Mercedes ontwierp zelfs een
nieuw type hoofdairbag dat uit het
portier omhoog schiet, en verder
zijn alle andere airbags eveneens
standaard in de auto aanwezig. In-
clusief uiteraard ABS, ASR, ESP,
remassistent en noem maar op.
Twee zaken zijn niet standaard en
gelukkig ook niet leverbaar: LPG
en een trekhaak.

Kalmerend rijden
Het valt niet mee om de geweldige
prestaties van vier generaties SL
nog weer te verbeteren. Het is de
technici van Das Haus toch weer
gelukt. De carrosserie is stijver en
steviger dan ooit. Geen kraakje uit
de body is hoorbaar, alleen het dak
kan in gesloten toestand nog wel
eens van zich laten horen. En dan:
voorzien van ASR, ESP en ABC
Active Body Control, is het onder-
stel van deze nieuwe Mercedes ge-
heel up to date, ergo: het is zo sop-
histicated als je het maar krijgen
kan. Een heel bijzonder staaltje
van techniek wordt gevormd door

het Sensotronic remsysteem waar
Mercedes als eerste ter wereld een
personenauto standaard mee uit-
rust. De remblokjes beginnen al
richting schijf te bewegen, wan-
neer de bestuurder z’n voet van het
gaspedaal neemt. Je voelt er in de
praktijk helemaal niets van, behal-
ve een uiterst licht na-ijlen van de
remmen.

Het technische en voor de be-
stuurder voelbare resultaat van al
deze technieken, is een kalmerend,
uiterst relaxend rijdende SL 500
die comfortabel als een limousine
over de weg gaat, en die ook harde
klappen van een slecht wegdek
schitterend glad strijkt zonder dat
je er iets van merkt. Terwijl aan de
andere kant, de carrosserie tegelij-
kertijd als een rots zo vlak blijft
liggen tijdens hard accelereren,
keihard remmen of op hoge snel-
heid een verkeersplein nemen. Tel
hierbij op de aan de weg klevende
banden (255/45 R17) en de niet al
te lichte besturing, en je hebt een
bijna ideale auto in handen. Over
de besturing nog één ding: we had-
den ‘m, liever iets gevoeliger ge-
zien en persoonlijk zouden we een
lederen stuurwiel zonder hout be-
stellen. Verder is die SL 500 weer
helemaal af, perfect!

Dick Schornagel
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