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TECHNIEK 
Mercedes/McLaren project SLR

Er is een relatief conventionele opbouw gekozen
bij de SLR, met motor voorin en de transmissie
gewoon erachter, niet tegen de achteras gebouwd
voor gelijkmatige gewichtsverdeling. De motor
ligt ruim achter de vooras, dat is genoeg voor de
gewichtsbalans. De lange slurf voorop bevat het
luchtfilter, dat rijwind-geforceerd aanzuigt via de
ster in de neus.

Chassistechniek maakt Mercedes-Benz SLR bijzonder

Koolstofvezel
kanon

Een van de dingen waarin de Formule1 autosport pionierswerk verrichtte dat aan

productiewagens ten goede komt is het gebruik van koolstofvezel. De eerste toepas-

singen in productie zijn er al, hoewel lichte en uiterst sterke kunststof met koolstof-

vezel door zijn prijs exclusief blijft. De grotendeels uit dat materiaal gemaakte

supersportwagen Mercedes-Benz SLR is wel zeer exclusief.

Foto’s /Tekeningen: Mercedes-Benz
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Hoewel bij deze maximaal 334 km/h snelle
coupé gerefereerd wordt aan de legendarische
naamgenoot van Mercedes uit de jaren vijftig
is de overeenkomst maar heel oppervlakkig. De
toenmalige 300 SLR racewagen had een ruimte-
lijk buizenchassis uit staal, met een alumini-
um carrosserie. Een grote bijzonderheid was de
toepassing van een luchtrem. Een paneel dat
de hele staart van de auto besloeg scharnierde
achteraan, en kon omhoog kantelen om bij
hoge snelheid door extra luchtweerstand een
forse steun te bieden aan de wielremmen.
Zoiets heeft de nieuwe SLR ook.
Maar dan hebben we de overeenkomsten wel
gehad, uit technisch oogpunt. Hooguit kun je
zeggen dat de huidige superauto net als de
toenmalige productiecoupé 300 SL gebaseerd is
op racetechniek. Die 300 SL met de befaamde
‘vleugeldeuren’ was echter toch iets anders
dan de eerste open SLR-racer, hij had een heel
andere motor en werd pas achteraf verbouwd
tot (gesloten) racer die eveneens de aanduiding
SLR kreeg. Maar van koolstofvezel of monoco-
que constructie zoals bij de huidige naamge-
noot was toen nog geen sprake. En de racetech-
niek ontwikkelde Mercedes-Benz ditmaal niet
geheel zelf, maar in samenwerking met

Formule1-partner McLaren. Een bedrijf dat in
dezen niet onervaren is, eerder ont-

stond daar immers de uiterst
exclusieve sportwagen McLaren

F1, met een BMW V12 er in.

Gemengde structuur
Hoewel van standaard onderdelen nauwelijks
sprake is baseert de hele aandrijflijn van de
SLR toch op productiemateriaal. De wielophan-
ging is geheel nieuw, maar met rondom dubbe-

De V8-motor gaat schuil onder de inlaatorganen,
een elektronisch geregelde schroefcompressor tus-
sen de cilinderbanken en lucht/water tussenkoe-
lers boven die banken. Opmerkelijk is ook dat de
beide uitlaatsystemen direct naast de motor
staan, elk met twee katalysatoren er in waarmee
de SLR aan Euro4-eisen voldoet.

Het koetswerk is een
ware monocoque con-
structie, delen zoals
dak en achterspatbor-
den behoren tot het
dragend chassis. Bijna
het hele koetswerk is
gemaakt van koolstof-
vezel composiet, tot
aan zelfs de stoelen.

Door de vorm en vezelstructuur waarmee ze
gemaakt zijn scheuren deze langsdragers keurig
van voor naar achter uiteen bij een frontale bot-
sing. Dat is nog een unicum in de huidige auto-
bouw, botsstructuren uit koolstofvezel composiet
dat niet plastisch kan verkreukelen zoals metaal.

Bij gelijke sterkte is
een onderdeel uit
met koolstofvezel
versterkte kunststof
50% lichter dan staal

en 30% lichter dan
aluminium.
Bovendien kan het
bij een botsing vier-
tot vijfmaal zoveel

Gebakken 
koolstof

energie opnemen als
een metalen deel. In
het bijzonder dankzij
het weefsel van kool-
stofdraden die elk
maar circa 0,01 mm
dik zijn.
Op uiteenlopende
wijze kunnen die
draden gebundeld en
tot matten geweven
worden. De koolstof-
draden zijn op zich
maar in één richting
heel sterk, in een
geweven mat kun-
nen meerdere sterk-
terichtingen worden
bepaald. Vervolgens
worden meerdere
matten opeen gesta-
peld, door de volgor-
de en weefselrichting
van die matten kun-
nen nog eens de

Twee 620 mm lange composiet
langsdragers nemen bij een fron-
tale botsing alle botsenergie op.

Motordrager uit zandgego-
ten aluminium tussen cabi-
ne en voorste kreukelzone.

Cabine uit koolstofvezel com-
posiet is uiterst stabiel bij bot-
sing van voor, opzij of achter.

Vleugeldeuren bestaan uit
licht maar zeer sterk kool-
stofvezel composiet.

eigenschappen van
het eindproduct wor-
den bepaald.
In principe allemaal
handwerk, maar de
automatisering krijgt
er al greep op.
Mercedes ontwikkel-
de machines om de
genoemde matten te
weven en stapelen.
Vervolgens moeten
ze nog geïmpreg-
neerd worden met
kunsthars. Dat ge-
heel wordt onder
verhoogde druk
gebakken in een spe-
ciale oven (auto-
claaf). Een andere en
snellere mogelijk-
heid, met name voor
plaatdelen, is harsin-
jectie in een ver-
warmde pers. ●
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le driehoeksarmen eigenlijk heel klassiek van
opzet. Opmerkelijk is dat alleen aan de voorwie-
len een stabilisatorstang nodig werd geacht. De
besturing is klassiek hydraulisch bekrachtigd,
natuurlijk wel met elektronische regeling maar
geen elektrische aandrijving van bekrachtiging
of hydrauliekpomp. Remschijven van met kool-
stof versterkt keramiek zijn heel bijzonder,
maar de primeur daarvan had Porsche, die ze
eerst als optie bracht en daarna standaard ging
monteren onder de huidige 911 Turbo. Het
unieke van de Mercedes-McLaren zit in de con-
structie van het chassis.
Het ligt voor de hand een vergelijk te trekken
met de Porsche Carrera GT, die we eerder uitge-
breid belichtten. Ook deze beschikt over een
draagconstructie en uitwendige carrosserie van
met koolstofvezel versterkte kunststof. Krek het-
zelfde, zou je zeggen. Zeker omdat Mercedes en
Porsche dit beide combineren met aluminium.
Toch pakte Mercedes het wezenlijk anders aan;
we laten hier in het midden in hoeverre de ont-
wikkeling op naam van McLaren geschreven
mag worden, daarover laat men zich niet uit.
Waar Porsche aluminium balken toevoegde aan
de koolstofvezel monocoque om de voor straat-
auto’s vereiste kreukelzones te creëren gebruikt
Mercedes daarvoor juist als eerste koolstofvezel
elementen. Een aluminium frame draagt de
motor, waar Porsche juist als eerste daarvoor
een frame uit koolstofvezel toepast. Het laatste
is niet zo makkelijk, omdat een motordraagfra-
me hittebestendig moet zijn, wat bijzondere
eisen stelt aan een daartoe te gebruiken kool-
stofvezel composiet. Dit omzeilt Mercedes door
een aluminium frame te kiezen.
Overigens gebruikt toch ook Mercedes deels wel
aluminium balken voor de botsbescherming,
namelijk in de portieren. Die verder van kool-
stofvezelcomposiet zijn gemaakt, reparatie van
carrosserieschade zal bij de SLR een erg dure en
specialistische aangelegenheid zijn.

Luchtrem
Niet alleen bij de toepassing van koolstofvezel,
maar ook bij de aërodynamische vormgeving
gebruikt de SLR kennis uit de Formule1. Gezien
de enorme motorkracht is het natuurlijk cruci-
aal dat er altijd een behoorlijke belasting blijft

op de wielen, zodat deze maximale grip op de
weg houden, met name de aangedreven achter-
wielen. Vandaar een vlakke en gladde bodem-
plaat onder de SLR, die voorkomt dat bij hoog
tempo opwaartse druk ontstaat van de rijwind
onder de auto. Opvallend is dat het geen lage
luchtweerstand oplevert, net als bij een van
hordes vleugels voorziene F1 auto. Waaruit
weer blijkt dat die vleugels niet voor niets ‘spoi-
ler’ heten, ze bederven de stroomlijnvorm.
Lang geleden al maakte Mercedes daar gebruik
van om remvermogen op te wekken, net zoals

bij vliegtuigen gebeurt. Dat werkt alleen bij
echt hoge snelheid, vandaar dat een luchtrem-
klep weinig interessant is voor auto’s, alleen
deze SLR heeft er een. Hoeveel remvermogen
dat precies oplevert vertelt het verhaal niet.
Wel zien we een interessant staatje van de neer-
waartse druk die de verstelbare achterspoiler
oplevert. Hij wordt automatisch bediend, maar
kan op wens ook vanaf het dashboard uitge-
klapt worden. Normaal opgeklapt ontstaat bij
240 km/h op de vooras 28 kg extra druk, op de
achteras 50 kg. Wie door eigen ingrijpen de
spoiler verder omhoog klapt dan de automa-
tisch ingestelde 10° verhoogt de extra druk op
de achteras tot maximaal 94 kg, terwijl het
effect op de vooras nagenoeg onveranderd
blijft. Gaat de spoiler nog verder overeind als
luchtrem, dan daalt druk op de achteras iets
(85 kg) maar neemt die op de vooras flink toe
(naar 82 kg).

Huistuner AMG perste uit de door hen al eerder
bewerkte standaard V8 met drie kleppen per cilin-
der nog meer prestaties door hogere compressor-
druk, betere tussenkoeling en een nieuw motor-
management. Dat laatste regelt ook de compres-
sor, die bij deellast niet actief is. Omschakeling op
dry sump smering maakt een lage inbouwpositie
mogelijk.

Een flink stuk Formule1 know-how zit in de vlakke
bodembeplating, mede mogelijk doordat de uitla-
ten achter de voorwielen zitten. De diffusor
achteraan de bodem zorgt voor goede afvoer van
rijwind, zonder dat turbulentie achter de auto ont-
staat die deze afvoer zou hinderen. Maar een lage
luchtweerstand heeft de SLR niet, met een Cw-
waarde van 0.374.

Zeskanaals diffusor Luchtgeleiders remkoeling Frontdiffusor
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nauwelijks de moeite (3,8 s).

Vele verbouwingen
Het idee van een mechanische compressor
sluit mooi aan bij de historie van Mercedes, als
bij legendarische vooroorlogse modellen werkt
ook in de SLR deze compressor alleen als veel
vermogen wordt gevraagd. Zij het dat dan vroe-
ger een Roots-compressor werd ingeschakeld,
met achtvormige rotors, en nu een schroefcom-
pressor (type Lysholm) met rotors die als worm-
wielen in elkaar grijpen en maximaal 23.000
toeren maken. Een elektronisch gestuurde
magneetkoppeling schakelt de riemaandrijving
van de compressor aan of uit, bij deellast opent
een bypass-klep zodat de motor buiten de com-
pressor om aanzuigt.
Wat naast de hogere overdruk aan meer vermo-
gen helpt is een hogere capaciteit van de tus-
senkoeling. Twee water/lucht koelers met een
eigen koelwaterkringloop zorgen dat de inlaat-
lucht afgekoeld en verdicht wordt, dus een gro-
tere luchtmassa in de cilinders belandt. Om de
hogere motorbelasting te weerstaan is ook de
oliekringloop in de motor fors aangepakt. Het
is nu een dry sump systeem waarin elf liter cir-
culeert, anderhalf meer dan standaard. Met
dubbele oliesproeiers helpt het smeersysteem
ook om de zuigers te koelen. Lichtere gesmede
zuigers en drijfstangen maken een hoger
motortoerental mogelijk, de cilinders in het
aluminium blok kregen een bijzonder harde
en wrijvingsarme looplaag. Er is een speciaal
motormanagement ontwikkeld, dat ook de
compressor stuurt, en twee in de tanks
gebouwde benzinepompen, waarvan er eentje
alleen maar bijspringt bij hoge motorbelasting.
Het ‘droge’ motorblok kan in een lagere positie
ingebouwd worden, gunstig voor het zwaarte-
punt van de auto en de benodigde inbouw-
hoogte. Ook bijzonder is dat elke cilinderbank
een eigen, zeer compact uitlaatsysteem heeft.
Het lijkt één enkele demper aan elke kant te
zijn, met korte eindpijpen die direct achter de

voorwielen uitmonden. In elke trommel zitten
toch twee katalysatoren met metalen dragers,
plus een demper volgens het labyrintsysteem
met 19,6 liter inhoud. Uitlaatpijpen en dem-
pers onder de vloer wilde men namelijk niet,
de aërodynamica vraagt een vlakke bodem.

Bijzondere remfuncties
Eén van Mercedes’ eigen paradepaardjes mocht
niet ontbreken: het elektrisch/hydraulische
remsysteem SBC (Sensotronic Brake Control).
Overigens gaan geruchten dat kosten, gecom-
pliceerdheid en kans op elektronische storin-
gen aanleiding zijn voor Mercedes om in het
centrale modelgamma bij komende generaties
weer van SBC af te stappen. Maar het zit wel op
de SLR, met een hele reeks speciale regelingen.
Die zijn niet voorbehouden aan SBC, een con-
ventioneel ABS-remsysteem kan dezelfde func-
tionaliteiten krijgen. Zoals het bij regen af en
toe iets aandrukken van de remblokken, zodat
de schijven schoongeveegd worden. Of bij snel
gas loslaten ook alvast de remblokken iets aan-
drukken, zodat ze meteen kunnen grijpen als
de voet van het gas naar de rem gaat. Als luxe
voorziening is er Soft Stop, een regeling die
geleidelijk op- en afbouwen van remdruk ver-
zorgt zodat geen schok optreedt bij het begin
van een remhandeling en bij het tot stilstand
komen. Het remsysteem voorkomt terugrollen
bij wegrijden op een helling, en het kan auto-
matisch remmen in fileverkeer. Die functie
wordt aangezet via de cruise control. De auto
brengt dan zichzelf tot stilstand zodra het gas
wordt losgelaten. Dan begrijpt u meteen waar-
om de SLR toch nog zo zwaar is; alle comfort-
voorzieningen inclusief de speciale remfunc-
ties leggen heel wat gewicht in de schaal. ●

De forse lengte van deze pure tweezitter vindt
zijn oorzaak in het streven naar optimale asbe-
lasting. De motor ligt achter de voorwielen,
vandaar de lange neus. Bovendien liggen voor
gelijkmatige gewichtsverdeling in de staart van
de auto niet alleen de twee accu’s, maar ook de
tanks voor sproeiwater en remvloeistof.

Kracht uit compressor
Het rijcomfort van de klanten gaat voor alles,
de SLR heeft een automatische transmissie. Dat
is de bekende vijftraps automaat die Mercedes
zelf maakt, sterk genoeg om het maximale
koppel van 780 Nm te verwerken. Dat vergde
natuurlijk enige aanpassing, tevens kreeg de
automaat een speciale schakelregeling. Men
kan kiezen uit handmatige sequentiële schake-
ling, comfortabel of een sportief automatisch
programma, plus drie stappen voor de snelheid
waarmee de bak het schakelen uitvoert.
Opvallend: terwijl enkele Japanse sportwagens
pronken met een cardanas uit koolstofvezel
gebruikt Mercedes juist dáárvoor minder exo-
tisch materiaal: aluminium en staal.
Ook de 5.5 V8 motor is geen heel exotisch pro-
duct, maar een bij tuningdochter AMG verder
geëvolueerde variant van de grootste achtcilin-
der die gebruikt wordt in een reeks van
Mercedes-personenwagens. Dat wil zeggen met
enkele nokkenassen, dubbele ontsteking en
drie kleppen per cilinder. Standaard levert
deze motor uit 5 liter inhoud 225 kW, met een
grotere slaglengte voor 5,5 liter inhoud en een
compressor stijgt dat in de speciale AMG-vari-
anten van het gamma naar 350 kW bij 6100
t/min. Nogmaals verdere bewerking jaagt het
vermogen in de Mercedes SLR op tot 460 kW bij
6500 t/min. Grotendeels door een met 0,1 bar
tot 0,9 bar verhoogde maximale overdruk van
de compressor. Dat liegt er niet om, 626 ouder-
wetse pk’s, al weegt de SLR ondanks licht com-
posietmateriaal toch nog 1768 kg. Evengoed is
het voldoende om in 10,6 seconden naar 200
km/h te sprinten, tellen tot aan 100 km/h is

Peter Fokker

Het achterspoilertje staat hier in de ‘luchtrem’
stand, 65° omhoog gekanteld. Als spoiler staat het
ding 10° (automatisch) tot maximaal 30° (handma-
tig) omhoog, vanaf snelheden boven 95 km/h.

De wielophanging is welhaast een toonbeeld van
simpelheid: gewoon dubbele triangels en veer/
dempereenheden. Maar daar doet een Formule 1
auto het ook mee.

Ligt het aan de krapte in het interieur van de SLR,
dat Mercedes hier voor het eerst knie-airbags toe-
past? Of biedt deze eerder al door Toyota geïntro-
duceerde uitbreiding van het plofzak-park weer
nuttige uitbreiding van de gangbare veiligheids-
voorzieningen?
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