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TECHNIEK 
Nieuwe Mercedes-Benz V6 diesel

Veertig maanden is er gewerkt aan de eerste
diesel V6 van Mercedes-Benz, horen we van
Christoph Spengel. Hij leidde de ontwikkeling
van motortype OM 642. Een volledig nieuw ont-
werp, zonder verwantschap met de oudere
noch met de recente V6 benzinemotoren. “Wij
hanteren bij de diesel een andere V-hoek, geen
90° zoals de benzinemotoren, maar 75°. Er is
ook geen overeenkomst in andere maten.” De
ongewone V-hoek gebruikte Mercedes al in de

V8 diesel van de 400 CDI modellen, tevens heb-
ben die net als de nieuwe V6 al een lichtmeta-
len motorblok. Toch zegt Spengel dat die V8
evenmin verwant is aan ‘zijn’ OM 642.
Daarvan zou naar zijn zeggen ook geen V8 vari-
ant komen, maar een nieuwe V8 diesel komt er
zeker aan voor de volgende S-klasse generatie
die in het najaar verschijnt. Voor de hand ligt
dan dezelfde techniek te gebruiken als bij deze
V6, daar de nu verschenen 320 CDI bijna de
prestaties van de 400 CDI evenaart. De V6 levert
nog maar ruwweg 20 kW en 50 Nm minder dan
de V8.

Op alles berekend
Alweer dik tien jaar geleden koos Mercedes de
ongewone blokhoek van 75° voor de OM 628

achtcilinder om ruimte voor twee turbo’s naast
de motor over te houden. Nu maakt men voor
de OM 642 V6 dezelfde keus, hoewel die maar
één turbo heeft, achteraan de motor tussen de
cilinderrijen geplaatst. Nog veel meer dan ooit
bij de V8 speelde compacte bouw een hoofdrol
in de ontwikkeling van de V6, verklaart de ont-
wikkelingsleider. “We kwamen op een V6
omdat de motor in bijna alle modellen van ons
programma moest passen. Ook rekening hou-
dend met de combinatie met vierwielaandrij-
ving, niet mogelijk bij onze bestaande vijf- en
zescilinder diesel lijnmotoren.”
Geleidelijk zullen die 270 CDI vijfcilinder en
320 CDI zes-in-lijn uit het gamma verdwijnen,
waarbij het natuurlijk wat verwarrend is dat
Mercedes voor de nieuwe diesel wederom de
aanduiding 320 gebruikt hoewel de V6 geen 3,2
maar 3,0 liter inhoud heeft. Het is kennelijk
ondenkbaar om in type-aanduiding lager te
gaan bij de inzet van nieuwe motoren.
Andersom kan wel, zo blijkt ook bij de benzine-
motoren. Naast de nieuwe 3,5 liter V6, uitvoerig
beschreven in AMT 3/2004, komt een tot 3,0
liter verkleinde variant die de modelaandui-
ding ‘280’ meekrijgt. Hij komt in plaats van de
huidige ‘240’ die feitelijk een 2,6 liter V6 heeft,
van de oude generatie met drie kleppen per
cilinder. De nieuwe ‘280’ gaat maximaal 170
kW vermogen en 300 Nm koppel leveren, dat is
30 kW en 50 Nm minder dan de 3,5 liter versie
in ‘350’ modellen.
Het komt er op neer dat Mercedes met nieuwe
motoren een flinke slag in efficiency wil
maken, door met minder motortypes het hele
gamma te bedienen. Zo dient de nieuwe 320
CDI motor ook voor de zojuist onthulde nieuwe
M-klasse suv, daarna komt hij in de E-klasse en
de nieuwe S. Tevens komt de nieuwe modelserie
R-klasse er nog aan, technisch gebaseerd op de
M maar met een ‘crossover’ carrosseriestijl (het-
geen wil zeggen: iets tussen suv en stationcar
in). Voor de M- en R-series, maar ook voor de E-
klasse sedan en combi staat de koppeling van
deze diesel aan 4Matic vierwielaandrijving op
het programma, waar nu nog in de E- en S-klas-
se geen 4Matic bij een diesel mogelijk is.
Daarbij telt in toenemende mate voor motor-
constructeurs dat eisen aan voetgangerbescher-
ming toegevoegd zullen worden aan de voorge-

Nog zeldzaam voor diesels en uniek voor een V6 is
het aluminium motorblok. Gezien de hoge ver-
brandingsdrukken zijn wel ingegoten gietijzeren
cilinderbussen nodig. Er is geen verwantschap met
de nieuwe V6 benzinemotor die vorig jaar debu-
teerde in de SLK.

320 CDI motor debuteert in Mercedes-Benz C

Eén blok kracht
Het ontwikkelen van motoren kost veel tijd en geld,

vandaar dat niet vaak een nieuwe motorgeneratie

debuteert. Vandaar ook dat zo’n motor vaak in veel ver-

schillende modellen dienst moet doen. Dat geldt zeker

voor de nieuwe drieliter V6 diesel van Mercedes-Benz.
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schreven botsveiligheid. Die bescherming ver-
eist dat vóór en boven de motor (mits die voor-
in staat, uiteraard) ruimte is om aangereden
voetgangers min of meer zacht op te vangen.
Ook dit leidt tot de steeds stringentere eis dat
motoren zo klein mogelijk moeten zijn.

One Box concept
De vereiste compactheid leidde tot de keus voor
zes cilinders in een nauwe V-hoek en één cen-
traal geplaatste turbo. Alle hulpaggregaten zijn
zo dicht mogelijk tegen de motor gebouwd, tus-
sen de cilinderrijen zitten ook nog een balan-
sas, de EGR-koeling en de hogedrukinjectie-
pomp. Het luchtfilter is meegenomen in het
ontwerp, feitelijk in twee delen gesplitst en min
of meer naast de cilinderkoppen platgedrukt.
Vandaar dat Mercedes spreekt van een One Box
concept, de complete motor is een samengepak-

Bijna alles draaide bij de ontwik-
keling van de V6 diesel om compacte
bouw, te zien is hoe alle ruimte tus-
sen de cilinderbanken werd opge-
vuld met appendages en nevenappa-
ratuur. Voorop een geluiddemper in
de drukleiding tussen turbo en tus-
senkoeler, net zoals bij de viercilin-
der Kompressor van Mercedes.

Dit aanzicht maakt
nogmaals duidelijk hoe
dicht alles opeenge-
pakt is in deze motor. U
ziet de uitlaatleidingen
naar de enkele turbo in
de V van de motor
lopen. Ook het luchtfil-
ter maakt integraal
deel uit van het motor-
blok, er zijn feitelijk
twee filters, we kijken
hier tegen het linker
exemplaar aan.

Foto’s /Tekeningen: Mercedes-Benz
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te doosvormige eenheid waarop alleen nog koe-
lers aangesloten hoeven te worden. Compacter
dan de vijfcilinder die hij vervangt, en nauwe-
lijks zwaarder (208 kg), voegt Mercedes eraan
toe.
Het relatief lage gewicht is te danken aan alu-
minium voor het motorblok, met ingegoten
gietijzeren cilinderbussen om de hoge verbran-
dingsdrukken aan te kunnen. Uniek voor een
diesel V6, slaat Mercedes zich op de borst, maar
niets anders dan men al toepaste voor de V8
diesel. Toch is deze nieuwe V6 wel degelijk een
andere motor, niet met een vierkante boring en
slag (86 x 86 mm) zoals de V8 maar een nadruk-
kelijk langeslagkarakter (83 x 92 mm).
Daarnaast zijn de cilinderkoppen anders, vier
kleppen per cilinder worden hier bediend door
twee nokkenassen per cilinderrij, in plaats van
één bij de V8. Net als bij de nieuwe V6 benzine-
motor met per cilinderrij kettingaandrijving
naar één nokkenas en doorkoppeling met tand-
wielen naar de andere nokkenas.
Het is tussen de cilinderrijen een heel gedrang.
De via de nokkenasketting aangedreven balan-
sas draait in een gang die tevens als hoofdolie-
gang dient, daarboven zit een water/olie warm-
tewisselaar. De motorkoeling werkt met het
dwarsstroomprincipe, van uitlaat- naar inlaat-
zijde. Hierbij is op de rechter cilinderkop de
oliekoeler aangesloten, en op de linker kop de

warmtewisselaar voor uitlaatgaskoeling en de
interieurverwarming. Ongelooflijk dat het kan,
met achteraan tussen de cilinders nog een hete
turbo, een fors exemplaar met elektrisch ver-
stelbare leidschoepen.

Schoon, en toch gefilterd
Zoals bij elke moderne diesel is het inlaattraject
dat tussen de cilinders in moet passen ook al
niet simpel. Op dezelfde wijze als bij de benzine
V6 is de helft van alle inlaatkanalen voorzien
van een wervelklep, die traploos verstelbaar één
van beide inlaten per cilinder kan afknijpen om
de lucht die in de cilinders belandt een kundig
gedoseerde draaibeweging mee te geven. Met
name bij deellast helpt dat aan gelijkmatige
verbranding, hoewel uiteraard ook al de nieuw-
ste common rail inspuiting werd gekozen met
1600 bar druk en acht in plaats van zeven ver-
stuivergaten. Verstuivers met piëzotechniek die
nu ook Bosch kan leveren, de vaste partner van

Mercedes.
Snel schakelende piëzo-injectoren maken het
mogelijk van een enkele voor- en na-inspuiting
over te gaan op dubbele, in totaal vijf injecties
per arbeidsproces dus. Na-injectie dient in prin-
cipe alleen voor de uitlaatgasreiniging, ver-
zorgd door een voor- en hoofdkatalysator in de
(enkele) uitlaatpijp. Voor een aantal landen,
waaronder het onze, wordt bovendien een
onderhoudsvrij roetfilter in de uitlaat gezet.

Heel direct wilde Adolf
Kremer, ontwikkelings-
leider cilinderkop voor
de benzine V6, niet
zeggen dat er directe
injectie in komt. Maar
hij wil wel glunderend
kwijt dat het hoogont-
wikkeld aggregaat “er
klaar voor is”. Eerst
komt op korte termijn
een tot drie liter ver-
kleinde variant.

Deze indrukwekkende berg in de koppelkromme
van de V6 diesel heeft er een flinke kop op gekre-
gen voor de 7G-Tronic automaat, met handschake-
ling gaat er 95 Nm vanaf.

Net als bij de nieuwste benzinemo-
tor kiest Mercedes hier voor aandrij-
ving van twee nokkenassen met een
dubbele rollenketting, tandwie-
len drijven in elke cilinderrij
de tweede nokkenas aan.
De ketting loopt ook
over een tandwiel op
de balansas tus-
sen de cilinder-
rijen.
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opzetten, hoewel definitieve Euro 5-eisen er
nog niet zijn. Die richtwaarden zal de 320 CDI
V6 met roetfilter halen, belastingkorting dekt
in principe de meerkosten van zo’n filter.

Aangepaste prestaties
De uitgebreide elektronische motorregeling
komt mooi van pas om met dezelfde motor ver-
schillende prestatieniveaus te bieden. Opmer-
kelijk is het verschil tussen een handgeschakel-
de C 320 CDI en een automaatversie. Kennelijk
is de handgeschakelde bak niet berekend op het
enorme koppel van de diesel, want bij onveran-
derd topvermogen van 165 kW komt de handge-
schakelde diesel niet verder dan 415 Nm kop-
pel, waar een automaat 510 Nm kan hebben.
Een kwestie van afregeling, want de maximale
415 Nm zijn wel beschikbaar over een breder
toerenbereik (1400-3800 t/min) dan het maxi-
mum van 510 (tussen 1600 en 2800 t/min). Dus
beide motorversie hebben hetzelfde koppelver-
loop, alleen eerder begrensd bij handschake-
ling. Dat is nog niet alles. Er komt in de nieuwe
M-klasse ook een 280 CDI waarin deze zelfde
drieliter diesel staat met verder gereduceerde
prestaties (140 kW, 440 Nm). Zo heb je al twee
types met één motor, net als met de allebei 2,2
liter metende 200 en 220 CDI viercilinders. ●

Vooral dan is na-injectie belangrijk, om hier-
mee wanneer nodig het roetfilter schoon te
branden.
Echt nodig is dat filter niet, want ook zonder
dat haalt de V6 diesel al Euro 4-eisen. Dankzij
het moderne injectiesysteem, en dankzij uitvoe-
rig geregelde uitlaatgasrecirculatie ontstaan in
de motor niet veel roetdeeltjes of stikstofoxi-
den. Gerecirculeerd uitlaatgas wordt niet alleen
gekoeld, er is na de inlaatluchtkoeler ook een
regelklep om de toevoer van verse (druk)lucht
te kunnen verminderen en daarmee de meng-
verhouding met gerecirculeerd uitlaatgas. Een
hittedraadsensor meet hoeveel lucht de turbo
aanzuigt, als rekengrootheid om de smoorklep
te bedienen.
Maar desondanks toch een roetfilter, daar waar
milieu-eisen zwaar tellen en ‘de markt’ vraagt
om filters. Ook in ons land komt naar verwach-
ting die vraag, als er nog dit jaar € 600
belastingkorting ingevoerd wordt voor diesels
die al voldoen aan ‘voorlopige’ Euro 5 eisen.
Daarvoor worden in Europees verband rich-
twaarden opgesteld, zodat individuele landen
desgewenst al een stimuleringsregeling kunnen

Sterke C rijdt ‘soeverein’
Heel grote verwachtingen heeft
de importeur niet van de directe
verkopen die de nu verschenen
zescilinder topversies voor de C-
klasse gaan opleveren. Het is
meer een kwestie van hernieuwd
aandacht trekken, tussen zovele
nieuwe modelseries waarin de C
langzaamaan het oudste model
wordt. Daaraan doet ook de
facelift van vorig jaar niets af,
het voornaamste verschil dat je
ziet met eerdere versies is het
meer conventioneel gemaakt
dashboard. Gewone ronde
meters, display ertussen, niet ori-
gineel maar je bent zo wel in een
paar minuten thuis in de hele
bedieningscentrale. Mercedes
heeft ook zijn best gedaan om de
C een sportievere aard aan te
meten, je zou zeggen dat met
een diesel- en benzine-V6 die elk
meer dan 150 kW afleveren wel
sportief te rijden moet zijn.
Het vergt toch meer dan power,
een betrouwbare wegligging en
nauwkeurige besturing. Zelfs met
200 kW aan boord blijft de C 350
eerder een comfortabele reiswa-
gen dan een flitsende bochten-
vreter. In onderstel en besturing
ontbreken het strakke gevoel, de
scherpte en de ogenblikkelijke

reactie die een sportief karakter
geven. Deze C-klasse kan het niet
geringe motorgeweld heel best
aan, maar nodigt niet uit tot
sportief gebruik. Eerder bieden
de enorme krachtsreserves een
vorm van comfort die onze
oosterburen zo treffend ‘soeve-
rein’ noemen. Even inhalen, in
hoog tempo een stuk snelweg
afraffelen, een bergweg bestij-
gen, het gaat allemaal met vor-
stelijk gemak.

Overbemeten
In principe kun je zelf roeren in
de automaat om de motor op
toeren te houden, maar dat is
nogal zinloos. Zeven versnellin-
gen met de hand schakelen bete-
kent dat je continu bezig bent,
als de bak het zelf doet verloopt
het schakelen zo goed als volle-
dig schokvrij, en het is helemaal
niet nodig deze grote zescilin-
ders op toeren te rijden. Hooguit
om de benzinemotor bij fors gas
geven even melodieus te horen
grommen. Maar zeker bij het
verwoestend koppel van 510 Nm
uit de diesel is terugschakelen
om een inhaalmanoeuvre in te
leiden volstrekt overbodig.
Waarbij de C 320 CDI nauwelijks

minder snel accelereert dan de C
350, en alleen buiten de auto
hoorbaar te onderscheiden valt
dat er een diesel aan het werk is.
Dat kon je niet zeggen van de
door AMG bewerkte vijfcilinder
C 270 CDI, die we bij zijn debuut
in AMT beschreven. Deze naar
drie liter inhoud vergrote C 30
CDI AMG is alweer uit het pro-
gramma genomen. Met 170 kW
vermogen en 540 Nm koppel had
hij immers nauwelijks méér in
huis dan de eveneens drie liter
metende 320 CDI waarmee
Mercedes zelf nu komt. Hoewel
een handgeschakelde zesbak

daarin standaard is komt die pas
wat later (juni) beschikbaar dan
de automaatversie, overigens de
eerste motor in de huidige C-
klasse met de zeventraps auto-
maat die in grotere modellen al
langer wordt gebruikt. De prijs
voor een C 320 CDI begint bij €
53.200, dat is een sedan, ook in
de combi is deze motor mogelijk
maar niet in de Sportcoupé.
Daarin zal wel een C 350 benzi-
neversie verschijnen zoals bij
sedan en combi, prijzen staan
nog niet vast maar zullen op ver-
gelijkbaar niveau uitkomen als
die van de C 320 CDI. ●

Peter Fokker

Ook in de C-klasse verschijnt nu de door Mercedes
ontwikkelde en gebouwde zeventraps automaat,
die betere prestaties uit de motor haalt dan de
handgeschakelde zesbak. De automaat is wel een
extra van € 3.103,-. Anderzijds scheelt dat maar 
€ 164,- met een vijftraps automaat bij andere
motorversies.
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