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AUTO 
Mercedes-Benz E technisch bekeken

Om het belang van dit model te onderstrepen ver-

klaarde Mercedes-Benz bij de presentatie van de E-

serie: “Deze auto kan alles wat wij momenteel kunnen.”

Niet alleen de nieuwste techniek zit erin, maar àlle

techniek die het merk in huis heeft. Dat is nogal wat,

van het brake by wire SBC-remsysteem tot actieve

sportstoelen met automatisch aanpassende zijsteun.

Zowel uiterlijk als technisch sluit de nieuwe E
aan bij het bestaande gamma van Mercedes, tot
en met de SL als voorlaatste nieuweling. Zo lijkt
de E vooral ‘meer van hetzelfde’, maar er zit
wel degelijk een hele reeks vernieuwingen in.
Vandaar: verborgen vooruitgang. We gaan niet
opnieuw in op Sensotronic Brake Control,
recent al uitgebreid besproken na het debuut
van de SL, hoe bijzonder dit ‘brake by wire’
remsysteem ook is.
Ook geen nieuws bij de motoren? Het lijkt zo,
als we de nu nog beperkte reeks zien. Dat de
voormalige achtcilinder topper E 430 plaats
maakt voor een E 500 met de al lang uit de S,
CL en SL bekende motor is geen nieuws.
Evenmin nieuw lijken de twee V6 motoren voor
de E 320 en E 240, maar die laatste blijkt van
2.4 naar 2.6 liter inhoud te zijn gebracht. Zes-
en achtcilinders beschikken verder over een
nieuwe uitlaatgasreiniging met vier katalysato-
ren, om ze aan de komende Euro 4 eisen te
laten voldoen. Vlakbij elk van de cilinderrijen
zit een katalysator die snel na de koude start
opwarmt en actief wordt, verderop een iets klei-
nere katalysator, met bij elk een eigen lambda-
sensor. Daarbij hoort verder een OBD-systeem
met signalering op het dashboard om met
name die uitlaatgasreiniging te bewaken.

Vele verfijningen
Een ‘elektronisch gaspedaal’ had de V8 al, de
gasklepbediening via een stappenmotor kent
nu een rijstijlgevoelige regeling. De opening
van de gasklep is niet meer lineair afhankelijk
van de gaspedaalslag. Bij sportieve rijstijl, vaak
en veel gas geven, zal de gasklep bovenproporti-

Het koetswerk van de
Mercedes E bestaat deels uit

aluminium: motorkap, achterklep
en voorspatschermen. De nieuwe wiel-

ophanging is zelfs grotendeels van alumini-
um. De hier afgebeelde topversie heeft nu een

liefst vijf liter metende V8 met 225 kW in de neus.

Foto’s /Tekeningen: Mercedes

“Alles wat wij kunnen”

Verborgen
vooruitgang

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 1



AUTO 
Mercedes-Benz E technisch bekeken 

oneel reageren op het pedaal. Tenminste, tij-
dens het eerste deel van de totale pedaalslag.
Mercedes geeft aan dat dan de helft van de
pedaalslag al 80% motorvermogen oproept.
Voor de hand ligt dat de tweede helft van de
pedaalslag nu juist minder motorreactie ople-
vert, maar zelfs een sportieve rijder zal niet
vaak 100% motorvermogen verlangen. Bij rusti-
ge rijstijl treedt deze ‘overmatige’ gasklepope-
ning niet op.
Standaard bij de V8 en grootste V6 is de beken-
de vijftrapsautomaat, waarin echter de regeling
is aangepast. Om te beginnen werkt de over-
brugging van de koppelomvormer nu ook in de
eerste en tweede versnelling, vanzelfsprekend
om brandstof te sparen. Verder is de sequentiële
bediening zodanig veranderd dat de automaat

meer dan één trap terug kan schakelen wan-
neer het keuzehendel vastgehouden wordt in
de ‘-‘stand; vanzelfsprekend totdat het motor-
toerental te hoog oploopt. Handig, want bij
inhalen of berg-af remmen op de motor zal
vaak twee stappen terugschakelen gewenst zijn.
De diesels en kleinste V6 gaan samen met een
handgeschakelde transmissie die nu zes ver-
snellingen telt om brandstof te besparen.
Daarnaast zijn de schakelwegen bekort ten

opzichte van de vijfbak uit de vorige E-serie.
Tevens kan op de handbak Sequentronic wor-
den besteld, automatische bediening van de
koppeling en sequentiële schakeling, inclusief
de mogelijkheid van volautomatisch schakelen.

Tweede generatie CDI
Alweer bij een eerste blik lijken de vier- en vijf-
cilinder diesels in de E 220 en E 270 niet nieuw,
hier geldt helemaal dat de waarheid anders is.
Het zijn beide tweede-generatie common-rail
motoren. Ze leveren meer trekkracht door een
van 145 naar 155 bar verhoogde maximale
effectieve verbrandingsdruk, hetgeen enige ver-
sterkingen in krukas, drijfstangen en zuigers
vergde. De verhoogde druk komt mede op het
conto van nieuwe verstuivers met zeven in
plaats van zes gaten, en een van 1350 naar 1600
bar verhoogde inspuitdruk. De turbo op deze
diesels heeft verstelbare leidschoepen gekregen.
Meer vermogen valt ook te bereiken door beper-
king van verliezen. De voedingspomp voor de
common-rail levert nu een variabele opbrengst,
door de aanzuiging van deze plunjerpomp
zoveel als nodig te begrenzen. Daarbij is overge-
schakeld van een mechanische naar een elektri-
sche opvoerpomp om brandstof uit de tank aan
te voeren. Voorheen leverde de (ongeregelde)
common-rail pomp altijd zijn maximale
opbrengst, uiteraard gerelateerd aan het toeren-
tal van de motor die hem aandrijft. Meestal was
die opbrengst groter dan nodig, zodat de pomp

1 Frontsensoren
2 Tweetraps passagiersairbag
3 Stuursysteem met koprolsensor
4 Bezettingssensor met gewichts- en kinderzitregistratie
5 Extra sensoren voor zij-airbags
6 Zij-airbags in voorstoelen
7 Gordelspanner met adaptieve spankrachtbegrenzer
8 Hoofdairbag
9 Zij-airbag achter
10 Gordelspanner met spankrachtbegrenzer
11 Tweetraps bestuurdersairbag

In het beveiligingssysteem zorgen extra sensoren in neus en
flanken voor ‘adaptieve’ reactie van airbags en gordelspan-
ners. Ook nieuw is dat de gordelspanners voorin evenals de
voorste airbags een tweetraps werking hebben. De passa-
giersairbag wordt daarnaast adaptief gestuurd op basis van
een gewichtssensor in de stoel.

Nieuwe voorwielophanging naar het voorbeeld
van de SL cabriolet, gezien vanaf de neus van de
auto. Hij bestaat uit vier elementen: een stalen
wieldrager die uitloopt in een soort stijgbeugel,
een aluminium driehoeksarm bovenaan, en twee
scharnierend aan elkaar bevestigde aluminium
armen onderaan.

Om de viercilinder diesel van de E 220 CDI mooi
rond te laten lopen monteert Mercedes balansas-
sen. In een apart huis in het carter zitten twee
tegen elkaar in draaiende assen met contrage-
wichten, aangedreven door een tandwiel op de
krukas tussen de derde en vierde cilinder. De
assen draaien op verdubbeld krukastoerental.

Inzittendenbeveiliging in de E-klasse
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nodeloos veel vermogen opnam, en nogal wat
brandstof terugging naar de tank. Maar dan wel
opgewarmd door het verpompen, zodat de
motor al gauw ‘voorverwarmde’ diesel toege-
voerd kreeg, al net zo ongewenst als opgewarm-
de aanzuiglucht.

Geregelde luchtvering
Het onderstel van de E sluit aan bij het voor-
gaande: op het eerste gezicht geen nieuws. De
vierarmige ophanging van elk voorwiel was een
primeur voor de SL, de E heeft hetzelfde.
Aluminium in plaats van staal voor de ruimte-
lijke geleiding van de achterwielen mag nauwe-
lijks verrassend heten. Standaard op de E 500
en optioneel voor andere varianten is luchtve-
ring, in principe overgenomen van de S-klasse.
Maar toch nieuw, want die heeft nog geen
Airmatic Dual Control.
Het verschil met de S is dat in de E niet alleen
de schokdemping elektronisch geregeld wordt,
maar ook de veerstijfheid. Die kent in de prak-
tijk twee instellingen. Een deel van de luchtveer
kan met een klep afgesloten worden, waardoor
met gereduceerd luchtvolume de veerstijfheid
toeneemt. De (niet nieuwe) pneumatische
schokdemping kent evenzo twee instellingen,
op zowel ingaande als uitgaande demping,
waarmee in totaal vier standen mogelijk zijn.
Vanzelfsprekend zorgt elektronica voor automa-
tische aanpassing van de vering. Daarbij hoort
dat de E vanaf 140 km/h wat dieper in zijn
veren zakt (15 mm) om de luchtweerstand te
verlagen. Daarnaast kan de rijder zelf ingrijpen.

Er is een knopje om in drie standen de stugheid
van het onderstel te regelen, waarbij tevens die
verlaagde vering in werking treedt. Bovendien
kan de vering juist 25 mm hoger gezet worden
voor rijden op zeer ongelijke ondergrond.

Betere beveiliging
Het ligt in de lijn van de Mercedes traditie dat
in de botsveiligheid weer nieuwe stappen wor-
den gemaakt. De gordelspanners voorin hebben
een tweetraps werking gekregen, net als de
front-airbags. Dit hangt samen met een betere
herkenning van de zwaarte van een aanrijding,
en een nieuwe herkenning in de passagiersstoel
voor het gewicht van die inzittende. Een mat in
de zitting van de passagiersstoel deelt op basis
van de vervorming in die mat, passagiers in één
van vier gewichtsklassen in. Daarop wordt de
bediening van airbag en gordelspanner aange-
past, of uitgeschakeld als er niemand zit.
Voor de bediening zijn er nu ook bij de radia-
teur geplaatste frontsensoren. Deze registreren
net even eerder dan de gebruikelijke sensor op
de middentunnel een botsing. Zo kunnen de
gordelspanners eerder in werking gesteld wor-
den, en is er meer tijd en informatie om te
besluiten hoe de airbags af dienen te gaan.
Opmerkelijk is nog dat de zij-airbags voorin nu
in de stoelen zitten, waar Mercedes ze voorheen
in de portieren monteerde. Kennelijk klopt toch
het argument van andere merken die airbags in
de stoelen plaatsen, dat zodoende de lengtever-
stelling van de stoel geen invloed heeft op de
positie van de airbag ten opzichte van de voor-
inzittenden.
Met tweetraps werking van de gordelkrachtbe-
grenzer wordt de beveiliging verder verbeterd.
Bij een zware aanrijding wordt al vroeg de gor-
delspanning iets verminderd, zodat passagiers
dieper in de airbags duiken en minder kracht
op de borst komt te staan. Waarna een tweede
ontspanning volgt. Uniek volgens Mercedes is
een koprolsensor, die de gordelspanners en
hoofdairbags activeert. Dat vergt een bijzondere
sensor. De gebruikelijke botssensoren meten
vertraging, maar dat helpt niet bij een koprol.● 

Peter Fokker

Ook nieuw: tweevoudig geregelde luchtvering.
Links afgebeeld de voorveerpoot, rechts de zeer
compacte achterveer met afzonderlijk demperre-
servoir. Aan de voorveer is goed te zien dat vering
en demping apart gestuurd worden, aan de ene
kant (onderaan op de foto) het regelventiel voor
de veer en aan de andere kant naast de poot het
ventiel voor de demper.

Alleen de sportieve versie Avantgarde heeft rem-
lichten die uit een veld lichtdioden zijn opge-
bouwd. Alle versies hebben in de achterlichten een
nieuw type Philips gloeilampen, met extreem
lange levensduur, verlaagd stroomverbruik en
uiterst compacte inbouwmaat.

Aandacht voor details: dit afsluitbare rooster
regelt bij V6 versies de luchtstroom door de
motorruimte. Als geen behoefte is aan koellucht
blijft het rooster gesloten, waardoor de auto een
verminderde luchtweerstand ondervindt.

Dit elektrisch verwarmingselement zorgt bij die-
selversies dat de interieurkachel gauw aanspreekt.
Het werkt met PTC weerstand, positive temperatu-
re coëfficiënt, naarmate de temperatuur van het
element stijgt neemt de elektrische weerstand
toe; de (bij)verwarming regelt zich zo automatisch.
De verwachting is dat dit type bijverwarming het
meest gebruikt gaat worden bij direct ingespoten
diesels.

Helaas is er hier niet veel van te zien: deze ‘dyna-
mische multicontour’ stoel bevat in zitting en leu-
ning een aantal luchtkamers waarmee automa-
tisch de mate van zijsteun wordt aangepast bij de
rij-omstandigheden. Ook een massage in de len-
denstreek is daarmee mogelijk!
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