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AUTO 
Mercedes-Benz A technisch bekeken

Weer goede vondsten in A-klasse

Minder klein, 
meer verfijnd
De eerste A-klasse was al heel apart. Niet alleen in

vormgeving en formaat, ook in het ontwerp met dubbe-

le bodem en speciale motorligging. Daar kwam dankzij

de beruchte elandtest nog standaard ESP bij. De tweede

generatie bouwt terecht op dat recept voort, maar

biedt toch ook een aantal belangrijke vernieuwingen,

zoals een heel bijzondere achteras.

Verdiend of niet, de Mercedes A blijft verbon-
den aan de zogenaamde elandtest, een
Scandinavische versie van de oefening om uit te
wijken voor een obstakel en dan terug te sturen
naar je rijstrook. Auto en test waren op slag
befaamd. Of de A-klasse nu wel of niet al te
makkelijk kon kantelen bij deze proef,
Mercedes-Benz nam hierna het zekere voor het
onzekere door standaard het toen nog nieuwe
en kostbare ESP in te bouwen, dat de auto bij
wilde stuurmanoeuvres actief stabiliseert. Alle
paniek overschaduwde het feit dat die A-klasse
met zijn flexibele binneninrichting, hooggele-
gen bodem en sterk schuin liggende motoren
veel interessants bood.
Vandaar dat Mercedes nu in een groter formaat
dezelfde principes trouw blijft, al is het inte-
rieur nogal van stijl veranderd. Grotere maten
maken de nieuwe A vanzelf stabieler in een uit-
wijkproef, maar hij blijft hoog gebouwd. Dus
ligt het zwaartepunt vrij hoog en neigt de auto
relatief sterk tot overhellen in de bocht. Dat
zette de ontwerpers toch aan het denken of er
niets beters te vinden was dan de semi-onafhan-
kelijke torsie-as zoals de eerste A-klasse heeft.

Sferische parabool achteras
Een werkelijk nieuwe achterasconstructie met
een geleerde, maar weinig verklarende naam
bestrijdt het overhellen in bochten, en daarmee
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Deze doorzichtfiguur toont dat de toegenomen
afmetingen van de A-klasse geheel aan de binnen-
ruimte ten goed komen. Het is voor de techniek
als voorheen dringen geblazen in de neus en
bodem van de auto.
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de kans dat de auto een achterwiel optilt
waardoor de stabiliteit in het gedrang kan
komen. Een centraal en hoog gelegen draaipunt
komt in hoogte zo dicht mogelijk bij het zwaar-
tepunt van de auto, waar de kantelkracht bij
bochtenrijden aangrijpt. Het hoogteverschil tus-
sen draaipunt en zwaartepunt vormt de arm
van het kantelmoment dat uit deze kracht
volgt, die arm is dus klein gemaakt, en daar-
mee de kantelneiging. Bovendien geeft dat
enkele ophangpunt waaraan de achteras wordt
voortgetrokken minder afrolgeluid en trilling
door naar de carrosserie.
Doel was tevens om soepele vering te kunnen
toepassen, zonder overmatig hellen in bochten
als gevolg. Daartoe ontwikkelde Mercedes
samen met Bilstein variabel werkende schok-
dempers. Automatisch zorgt een zuigerge-
stuurd bypass systeem dat de dempers bij hefti-

ge beweging stugger werken, dus bij sportief rij-
den of zeer hobbelig wegdek.
Nog een nieuwtje voor Mercedes is elektrome-
chanisch bekrachtigde besturing, met een snel-
heidsafhankelijke karakteristiek en automati-
sche versterking van het zelfcentrerend effect
in de besturing. Ook de voorwielophanging is
veranderd, de draagarmen van het McPherson
systeem hebben nu twee bevestigingspunten
aan het chassis. Zo kunnen ze langskrachten
opnemen, waardoor de torsiestabilisator geen
wielgeleidende functie meer heeft.

Geheel vernieuwde aandrijflijn
Zelf vindt Mercedes dat de benzinemotoren
aangepast en de diesels geheel vernieuwd zijn,
beide motorsoorten baseren in elk geval op hun
voorgangers in de oude A. Daarbij zijn er nieu-
we transmissies naast de bestaande vijfbak.
Voor de sterkere motoren is een compacte drie-
assige zesbak ontwikkeld, voor alle motoren als
optie een traploze automaat. Deze Autotronic
heeft veel weg van de Durashift CVT die Ford
recent presenteerde in de Focus C-Max. Ford
deed de ontwikkeling samen met ZF dat nauw
gelieerd is met Bosch. Op zijn beurt is Bosch
eigenaar van VDT, dat aan Mercedes de duw-

Mooi gevonden, de uiterst simpel gebouwde achteras met cen-
traal ophangpunt vooraan, en een Watts stangenstelsel achter-
aan voor zijdelingse lokalisering. Deze ‘omega’ constructie
benadert meer dan gebruikelijke semi-starre assen het effect
van onafhankelijke ophanging.

Vanuit de bestaande zestienkleps diesel werd een
nieuw aggregaat geconstrueerd. Merk op hoe de
motor bijna plat voorover ligt, met een achterzijde
zonder uitstekende delen. De turbo ligt voorop
naast de cilinderkop.

De benzinemotoren zijn flink herzien, maar hou-
den het op een enkele nokkenas en acht kleppen
zodat de motor smal blijft. Deze topversie met
door Mercedes zelf ontwikkelde turbo brengt het
tot liefst 142 kW bij maar 5000 t/min.
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band van hun zelf ontwikkelde Autotronic
leverde. Beide automaten hebben een koppel-
omvormer en kunnen ook in zeven trappen
sequentieel geschakeld worden, dankzij in de
transmissie ingebouwde mechatronica. De
inbouwpositie van diverse hoofdonderdelen ver-
schilt bij Mercedes en Ford, ook gebruiken ze
elk een ander soort hogedrukpomp, toch lijken
beide CVT automaten in functioneel opzicht
erg veel op elkaar.
Datzelfde geldt onderling voor de dieselmoto-
ren: in feite één motor in drie vermogensver-
sies. Ten opzichte van de vorige generatie werd
de inhoud van 1,7 naar 2,0 liter vergroot, waar-
bij nagenoeg alles aan de motor is herzien. De
algemene opbouw blijft echter ongewijzigd,
met een gietijzeren blok en aluminium cilin-
derkop voorzien van dubbele nokkenas en
zestien kleppen. De inlaatnokkenas wordt door
een ketting aangedreven, die aan uitlaatzijde is
eraan gekoppeld met tandwielen. Evenzo blijft
het concept van de benzinemotoren ongewij-
zigd, bij vergrote cilinderinhoud en aangepaste
details. Hier is het motorblok van lichtmetaal
en draagt de cilinderkop maar één nokkenas en
acht kleppen.

Geavanceerde mengselvorming
De diesels hebben een tweede generatie com-
mon rail inspuiting, en een ingewikkeld inlaat-
systeem om aan schoon uitlaatgas te komen. De

injectie werkt nu met 1600 in plaats van 1350
bar inspuitdruk, waarbij de hogedrukpomp nu
variabele opbrengst heeft, afhankelijk van de
motorlast. Verstuivers met zeven in plaats van
zes gaatjes voeren de brandstof toe, nu met
twee voorinspuitingen in plaats van eentje. Er
is een sterk vergrote tussenkoeler toegepast, bij
de sterkste diesel is een turbo met variabele
geometrie ingezet, de diesels hebben nu een
snelgloeisysteem.
Verder is er watergekoelde uitlaatgasrecircula-
tie, met uitvoerige maatregelen om een optima-
le mix van verse lucht en recirculatiegas te
maken. Bij elke cilinder is een van de inlaatka-
nalen afsluitbaar om extra werveling bij lage
motorlast te bereiken, er zijn tevens traploos
variabele wervelkleppen in de inlaat, en een
smoorklep om de aanvoer van verse lucht te
sturen. Aan het andere eind van de motor
stroomt het uitlaatgas weg via twee oxidatieka-
talysatoren, een vlakbij de turbo en een onder
de wagenbodem. Een roetfilter kan optioneel in
plaats van de tweede katalysator komen, hoe-
wel de diesels ook zonder dat EU4-eisen halen.
Evenzo is de efficiency van de benzinemotoren
opgevoerd door een nieuw omschakelbaar
inlaatspruitstuk, met een draaibare wals die
een kort of lang inlaattraject vrijmaakt. De
compressie is opgevoerd naar 11:1, waartoe de
motorkoeling veranderd moest worden. Er is

een scheiding aangebracht waarbij meer koe-
ling naar de cilinders dan naar de kop gaat, om
bij zo hoge compressie detonatie te bestrijden.
Volgend jaar komt de turboversie van de groot-
ste benzinemotor, waarvoor Mercedes zelf een
optimale geometrie in de turbo ontwikkelde,
zodat afgezien kon worden van variabele leid-
schoepen.

Aparte veiligheid
Bijzonder aan de A-klasse blijft de bovenop
forse langsbalken gelegen vloer, volgens
Mercedes 20 cm hoger dan bij de gemiddelde
auto. Dat geeft betere bescherming bij aanrij-
dingen van opzij, plus ruimte om de sterk
gekantelde motor onder de vloer te laten weg-
schuiven bij een zware frontale botsing.
Opmerkelijk zijn de keuzes die Mercedes verder
maakt bij de passieve veiligheid. De standaard
zijairbags voorin zijn vergroot, zodat ze ook
bescherming voor het hoofd bieden.
Afzonderlijke hoofdairbags zijn daarom niet
standaard, een gordijn-airbag is wel extra lever-
baar samen met kleinere zijairbags voorin.
Merkwaardig is dat ook Isofix bevestigingspun-
ten voor kinderzitjes niet tot de standaard uit-
rusting behoren. O ja, voor de veiligheid bouwt
Mercedes wel nog steeds standaard ESP in. ●

In de binnenste dem-
perbuis zien we boven
het in oranjerood aan-
gegeven bypass kanaal
het zuigertje, dat bij
grote demperbeweging
de bypass afsluit en
daarmee de schokdem-
ping straffer maakt.

Voor het eerst past
Mercedes een traploze
automaat toe, geba-
seerd op de Van
Doorne-duwband. Hij
gaat samen met een
hydraulische koppel-
omvormer, vooraan
zien we de elektroni-
sche sturing en de oliepomp voor de verstelling
van de duwbandpoelies. Een planetair stelsel ach-
ter de bovenste poelie vormt het omkeermecha-
nisme voor achteruitrijden.

Hier is te zien hoe de drager (blauw) met motor en
transmissie onder de chassisbalken (rood) weg-
schuift bij een zware botsing. De chassisbalken lig-
gen onder en niet naast de vloer van de cabine,
het ‘dubbele bodem’ idee dat de eerste A al had.
De brede zijdelingse balken beschermen extra
goed bij zijdelingse aanrijding.
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