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AUTO
Nieuws, markt, industrie

Nieuwe Mercedes V6:

Een omwenteling
Komend voorjaar zal de tweede genera-

tie van de Mercedes-Benz SLK cabriolet

verschijnen, met daarin een nieuwe

motorgeneratie. Eerst nog alleen als 3.5

V6 voor de topversie, maar meer varian-

ten gaan zeker volgen. Mercedes gooit

alle eerder aangehangen ideeën over-

boord in deze motorfamilie, die geen drie

kleppen per cilinder en geen dubbele

ontsteking meer heeft.

Met laatstgenoemde kenmerken
nam Mercedes een nogal aparte
positie in, nu kiest men voor de
gebruikelijke vier kleppen per cilin-
der en enkele ontsteking. Mogelijk
met het oog op latere inbouw van
directe injectie in plaats van die

tweede bougie? In elk geval is de
nieuwe V6 volledig gericht op lich-
te bouw en zuinigheid. Ook de in
Duitsland zo geliefde ‘laufkultur’
kreeg bijzondere aandacht, de
motor met 90° blokhoek heeft tus-
sen de cilinderbanken een balan-

ke klank op te wekken.
Met een maximum van 200 kW
levert de nieuwe 3.5 V6 een hoger
vermogen per liter dan de 3.2 die
hij vervangt, goed voor 160 kW.
Het heel mooie koppelverloop ver-
toont een maximum van 350 Nm
dat constant blijft van 2500 tot
5000 t/min. Daartoe haalde
Mercedes alle gebruikelijke tech-
nieken uit de kast. Zowel op de
inlaat- als uitlaatnokkenassen is
traploze hydraulische verstelling
met een bereik van 40° aange-
bracht. Het tussen de cilinderban-
ken gepropte inlaathuis heeft klep-
pen om de inlaatlengte te verklei-
nen bij hoge belasting, maar ook
nog wervelkleppen vlakbij elke
cilinder. Bovendien is een behoor-

Middenin het aanzuighuis regelt een
serie kleppen de aanzuiglengte, bij
de cilinders zien we tuimelkleppen.
Bij matige motorbelasting klappen
ze uit om extra werveling in de aan-
gezogen lucht op te wekken, voor
betere mengselvorming en verbran-
ding. Bij vollast verzinken de kleppen
in de aanzuigbuiswand.

Een blik in de nieuwe Mercedes V6
onthult veel interessante details.
Voorop de motor zit een olie/water-
koeler, opvallend is dat de uitlaat-
nokkenassen bij de hartlijn van de
cilinderkop liggen om de motor
smaller te houden.

sas tegen trillingen. Volgens de
fabrikant is verder haast elk onder-
deel beoordeeld op geluidsproduc-
tie, een thema dat we in moderne
motorontwikkeling vaak terug-
zien. Met uitvoerige ‘akoestische
tuning’ probeert men het geluids-
niveau zeer laag te houden maar
wel een aangename, karakteristie-

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



Inwendig zien we dat de inlaatnok-
kenassen aangedreven worden door
een duplexketting, en via tandwielen
gekoppeld zijn aan de uitlaatnokke-
nassen. In de tandwielen zit de
hydraulische nokkenasverstelling
met vleugelcellen. De oude Mercedes
V6 had een enkele nokkenas per
cilinderrij.

lijk hoge compressie van 10,7:1 toe-
gepast. Exacte cijfers laat Mercedes
nog niet los tot de SLK is gepresen-
teerd, maar men belooft voor auto-
’s met deze motor een gemiddeld
ECE-verbruik beneden 10 l/100 km,
wat de huidige SLK 320 niet haalt.
De ingebouwde motor schuilt
geheel onder een sierdeksel, waar
middenin de motorelektronica
prijkt. In de zijkanten van het dek-
sel is het luchtfilter verwerkt, voor-
zien van resonantiekamers om het
motorgeluid te ‘tunen’. Aan uit-
laatzijde zien we dubbelwandige
spruitstukken, als isolatie om
zoveel mogelijk uitlaatgaswarmte
naar de katalysatoren te brengen
zodat deze snel op temperatuur
komen na de start. De warmtehuis-
houding bergt een nieuwtje in
zich, het koelsysteem heeft een
elektronisch gestuurde thermo-
staat. Door de motortemperatuur
te kunnen variëren valt winst te
halen in verbruik en uitlaatgas-
kwaliteit. De voorgaande motorge-
neratie was al geheel van alumini-
um gemaakt, om nog gewicht te
sparen maakt Mercedes het
omvangrijke inlaathuis van mag-
nesium en hebben de cilinders een
looplaag van met silicium gehard
aluminium, in plaats van gietijze-
ren bussen. Ook het draaiend deel
(krukas, drijfstangen, zuigers) is
lichter gemaakt, ter compensatie
van de zwaardere cilinderkoppen
met meer nokkenassen en klep-
pen. ●
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