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RUBRIEKSKOP
Onderkop

De Mercedes B-klasse is absoluut een stoere
auto om te zien. Je zou de B-klasse als de MPV-
variant van de A-klasse kunnen zien. Maar qua
styling heeft de B duidelijk een eigen identiteit,
al is die technisch wel op de A-klasse gebaseerd.
Met de komst van de B-klasse is de weinig suc-
cesvolle Vaneo overigens vliegensvlug uit het
programma verdwenen.
Concurrentie voor de B-klasse laat zich moeilijk
benoemen en dat heeft niet zozeer met de
capaciteiten van deze MPV te maken maar voor-
al met het prijsniveau dat Mercedes hanteert.
De goedkoopste B 150 kost al een respectabele
€26.490,-. Mazda levert de nieuwe Mazda5 1.8
Executive voor €26.995,- en Opel een totaal ver-
nieuwde Zafira 2.2 16V Comfort voor €25.740,-.
Van deze drie is de Mazda5 de grootste en met
zijn lengte van 451 cm zelfs 24 cm langer dan
de Mercedes. De Opel valt daar met 447 cm net
tussenin. Ook in hoogte is de Mercedes de
kleinste van de drie. Maar met zijn wielbasis
van 278 cm overtroeft hij de Opel met bijna 8
cm en de Mazda met 3 cm. Toch hebben zijn
beide concurrenten voordelen zoals een grotere
motor en een zevenpersoons interieur, tegeno-
ver de vijfzits configuratie van het Mercedes
interieur. En daarbij zijn ze ook nog eens van
bijna alle denkbare luxe voorzien. Maar er staat
bij geen van de twee die beroemde Mercedes
ster op de neus.

Beschaafde diesel
Onder de motorkap van onze test-B, de 180 CDI,
ligt een 2.0 liter turbodiesel motor met com-
mon rail techniek. Deze drijft de voorwielen
aan via een handgeschakelde zesversnellings-
bak. De cilinderinhoud bedraagt dus geen 1.8
liter zoals de typeaanduiding doet vermoeden,
maar 1991 cm3 om precies te zijn. Hij is daar-
mee even groot als de daarna volgende 200 CDI
die 103 kW bij 4200 toeren levert tegenover de
80 kW bij hetzelfde toerental waarop de C 180
CDI is afgeregeld. Het maximum motorkoppel
bedraagt 250 Nm en een groot deel daarvan is
al vanaf 1600 t/min beschikbaar.
De dwars voorin gemonteerde viercilinder tur-
bodiesel heeft vier kleppen per cilinder en twee
bovenliggende nokkenassen. Hij draait lekker
rustig en maakt een krachtige indruk. Zelfs bij
de koude start is hij al aangenaam stil en ook
tijdens de opwarmkilometers draait de kracht-
bron uiterst rustig zijn toeren. De B 180 CDI is
voldoende vlot voor de dagelijkse werkzaamhe-
den, maar het is zeker geen uitgesproken kwiek
vervoermiddel. Kijk maar naar de acceleratie-
tijd van 0-100 km/h in 11,3 seconden en de tus-
sensprint van 80 tot 120 km/h in 8,1 seconden.
Dan is de 200 CDI met 9,1 seconden vanuit stil-
stand naar 100 km/h, een stuk sneller. Maar ook
een stuk duurder. De rustig snorrende diesel
heeft een aangenaam koppel maar hij wil voor

het leveren van interessante prestaties wél op
toeren worden gehouden, onder de 2000 t/min
is hij nog niet bij de les en dan dient voor een
inhaalpoging absoluut de zesbak te worden
gebruikt. Deze schakelt overigens zeer punctu-
eel en met korte slagen terwijl de koppeling
niet al te zwaar aanvoelt. Gelukkig maar, want
met al die files… De Mercedes turbodieselmotor
is trouwens zodanig stil dat we nogal eens ver-
gaten om de zesde versnelling te gebruiken.
Overigens wordt als extra ook een CVT-auto-
maat geleverd.

Lekker hoog
De B-klasse is in principe op dezelfde bodem-
plaat ontworpen als de A-klasse. Dat betekent
dus afgezien van een onder de dubbele bodem
wegglijdende motor bij een frontale aanrijding,
een hoge instap en een hoge zit. Via de grote
deuren is het ruime vijfpersoons interieur
gemakkelijk bereikbaar. De beenruimte achter-
in is ruim voldoende voor volwassen en met de
hoofdruimte zit het in deze auto eveneens
goed. De afwerking is erg netjes en de meeste
gebruikte materialen (niet állemaal trouwens)
kunnen de toets van de gebruikelijke Mercedes-
standaard doorstaan, al gaat die de laatste jaren
wel wat achteruit.
Je voelt je erg behaaglijk dankzij de stevige,
goede stoelen zowel voor- als achterin en de

B-klasse biedt ruimte op niveau

Praktische Benz

Vlotte MPV’s zijn razend populair

en Mercedes miste een passende

aanbieding. Die is er nu in de

vorm van de B-klasse. Een stoere

verschijning met onderhuids de

betrouwbare techniek van de A-

klasse. Maakt die z’n forse prijs

waar? We gingen het beleven ach-

ter het stuur van de B 180 CDI.
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zonnebril en een cupholder in de middenconso-
le valt er best te leven in een standaard-B. Maar
nogmaals, gezien het prijsniveau kon het met
die uitrusting nog wel wat beter gesteld zijn!
Mercedes biedt om de ontbrekende zaken enigs-
zins goed te maken diverse pakketten aan, zoals
een Comfortpakket waarin airco, een audio-
systeem met zes speakers en comfortstoelen in
één koop worden aangeboden, overigens voor
een nog altijd fors bedrag van € 1.900,-!
Het multifunctionele interieur maakt zich
waar, mede dankzij de omklapbare rechtervoor-
stoel en de paar eenvoudige handelingen waar-
mee de opvallend degelijk geconstrueerde
achterbank kan worden omgeklapt of uitgeno-
men. Zo wordt een vlakke laadvloer verkregen
terwijl onder de vloer achterin dankzij het ont-
breken van het reservewiel een extra bergruim-
te bestaat. De B 180 CDI wordt standaard met
tyrefit geleverd. Dat pakket zit samen met de
EBHO kit en de meegeleverde gevarendriehoek
keurig in een apart bergvak links in de bagage-
ruimte. Bergvakken in de vloer zoals Renault
die bijvoorbeeld heeft, zijn bij deze Mercedes
niet voorhanden. De bagageruimte heeft een

fraaie bekledingsstoffen. De bestuurdersstoel
kan niet alleen bijna absurd ver naar achteren
worden geschoven, hij kan ook met enkele een-
voudige handelingen omhoog of omlaag wor-
den gezet. Kantelen doet de stoel niet maar de
rugleuning kan dat wél en dit gaat met behulp
van een fijne draaiknop. De stuurkolom kan
alleen kantelen.
Het instrumentenbord ziet er met z’n alumini-
um setting niet alleen mooi uit, maar is ook
overzichtelijk ingedeeld en goed afleesbaar.
Informatie van de boordcomputer, de remslijta-
ge indicatie, service interval ‘Assyst’ en de bui-
tentemperatuur, is allemaal op het digitale
scherm tussen de analoge meters terug te vin-
den. Op de middenconsole vinden we de bedie-
ning van de navigatie, audio en airco die overi-
gens alledrie als extra dienen te worden
besteld. Onze testauto was alleen van een
radio/cd speler en een handbediende airco voor-
zien. Het interieur heeft een redelijk aantal
bergruimten waaronder een grote dashboard-
kast, bakken in de vier portieren en wat kleine-
re bakjes op de middenconsole. Stoeltassen zijn
er niet, onder de verschuifbare middenarm-

steun bevindt zich een kleine lade die net groot
genoeg is voor sleutels en dergelijke.

Duur en wat kaal
De standaard uitrusting is zeer omvangrijk
wanneer het gaat om de veiligheid van de inzit-
tenden. Dat begint met ABS, ASR en ESP en gaat
qua passieve veiligheid in het interieur verder
met meerdere airbags, adaptieve gordelkracht-
begrenzers en actieve hoofdsteunen op de voor-
stoelen. De achterbank is voorzien van drie
hoofdsteunen en evenzoveel driepuntsgordels.
Windowbags zijn een extra.
Wat de standaard uitrusting betreft missen we
ook bij de basisversie niet zo heel veel al komt
het wat raar over om bij zo’n dure auto extra te
moeten betalen voor een audiosysteem en een
airco, zaken die bij nagenoeg de gehele concur-
rentie wél standaard worden geleverd. Ook
komen de met de hand te bedienen zijruiten
achterin vreemd over! Maar dankzij andere
zaken zoals een afstandsbediende portierver-
grendeling, elektrisch bediende en verwarmde
zijspiegels met daarin geïntegreerde knipper-
lichten, leeslampjes voorin, een bakje voor de

Vooral aan de voorkant
en van opzij toont de
B-klasse krachtig en
stoer.

Het instrumentenbord is eenvoudig gehouden en
levert desondanks alle informatie die je nodig
hebt. Een boordcomputer en multifunctioneel
stuurwiel zijn standaard.

Aan de achterzijde is hij
minder als een Merce-

des herkenbaar. De lage
daklijn en dito achter-

ruit staan sportief.

Op de middenconsole
is er voldoende ruimte
voor zaken als naviga-
tie, airco en audio. Die
zijn overigens allemaal

een optie!

Dashboard en interieur zien er goed uit en zijn
smaakvol aangekleed.

Het interieur is zeker
praktisch. Zelfs de
rechter voorstoel is
omklapbaar om extra
lange goederen te kun-
nen vervoeren.

Foto’s: Jan Lieftink
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inhoud van 525 liter en is daarmee zeer ruim
bemeten, en een oprolbare overdekking houdt
al te nieuwsgierige blikken buitenboord.

Rijdt als een Benz
De B-klasse deelt niet alleen de motoren, maar
ook het onderstel met de A-klasse. Dat houdt
dus onder meer in veerpoten vóór, en achter
een paraboolas plus rondom schokdempers met
het selectieve dempingsysteem. Standaard op de
B-klasse is het elektronische ‘steercontrol’ dat
bij dreigende slipbewegingen de bestuurder
helpt om uit de problemen te geraken. De B 180
CDI voelt soepel geveerd maar nogal stevig afge-
dempt aan. Ware het niet dat in snelle bochten
de hoge koets een tikje overhelt, dan zou deze B
bijna als een sportieve auto betiteld kunnen
worden. In plaats daarvan voelt hij eerder dege-
lijk en stabiel aan wat zich weer vertaalt in een
veilige en voorspelbare besturing en wegligging

Assyst bewaakt
het onderhoud
Ook in de nieuwe B-
klasse past Mercedes
het Assyst-Plus sys-

teem toe. Gebruik,
rij-omstandigheden
en oliekwaliteit be-
palen hier de onder-
houdsinterval, die
kan variëren van
15.000 km tot wel
40.000 km. De prak-
tijk laat zien dat ben-
zinemodellen meest-
al elke 15.000 km
voor een oliebeurt
naar de werkplaats
komen en de diesels
elke 20.000 km.
Voor de benzinemo-
toren is een minimale
oliekwaliteit volgens

de MB 229.1 specifi-
catie vereist, maar
met een betere MB
229.3 olie kan de ser-
vicetermijn met en-
kele duizenden kilo-
meters worden opge-
rekt. Aangezien alle
dieselmodellen in ons
land standaard zijn
uitgerust met een
roetfilter, is voor de
diesels een MB 229.31
oliekwaliteit voorge-
schreven. Een stan-
daard motorolie zal
de levensduur van
het roetfilter verkor-
ten.
Assyst-Plus dicteert
ook het vervangings-
moment van de bou-
gies. Bij de benzine-
motoren zal dit tus-
sen de 50.000 en
70.000 km liggen,
uitgezonderd de 200

Turbo waar de bou-
gies 90.000 tot
110.000 km mee-
gaan. Het luchtfilter
van de benzinemoto-
ren is elke 80.000 km
of vier jaar aan de
beurt, bij de diesels
pas na 120.000 km.
Het interieurfilter
wordt elke 40.000 km
of twee jaar
gewisseld.
Controle van de klep-
speling is bij geen
van de motoren no-
dig en de distributie
wordt verzorgd door
een onderhoudsvrije
dubbele rollenket-
ting. En dan de trans-
missies: de handbak-
ken zijn voor het
leven gesmeerd, de
CVT-automaat krijgt
na 60.000 km verse
olie. ●

Voor de nieuwe A-klasse werden de motoren gron-
dig herzien. Deze krachtbronnen treffen we nu ook
aan onder de kap van de B-klasse.

De boordcomputer diri-
geert de B-rijder naar
de werkplaats als het
tijd is voor een onder-
houdsbeurt.
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Testmetingen
Max. motorvermogen (fabrieksopgave): .............. 80 kW bij 4200 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): ................................250 Nm bij 1600 t/m

Acceleratie:

0-80 km/h: .... 7,4 sec. ......0-100 km/h: 11,3 sec. ..80-120 km/h: .. 8,1 sec.

Geluidsmetingen:

80 km/h: 63 dBA ................100km/h: 65 dBA ..................120 km/h: 69 dBA

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: 9,7 liter op 100 km ..................Buitenweg: 4,9 liter op 100 km

Combinatierit: ..............................................................5,8 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ............................................7,5 liter op 100 km

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..................................................183 km/h

De nieuwe
B-klasse
Mercedes

blijkt een veilige,
degelijke MPV met
uitstekende rijcapa-
citeiten en een han-
dig en multifunctio-
neel, ruim interieur.
De stoere uitstraling
en de geboden kwa-
liteit laten een uit-
stekende indruk ach-
ter.

Bij deze
hoge prijs
zou een iets

betere uitrusting wel
op z’n plaats zijn.
Dat er geen elektri-
sche ruiten achterin
zijn, is nog tot daar
aan toe. Maar dat er
voor deze prijs zelfs
geen eenvoudige
airco en radio zijn
gemonteerd, ja dat
komt toch wel erg
kaaltjes over!

Modelserie en prijzen
Mercedes B 150: ........................................................................€26.490,-

Mercedes B 170: ........................................................................€28.825,-

Mercedes B 200: ........................................................................€31.225,-

Mercedes B 200 Turbo: ..............................................................€35.200,-

Mercedes B 180 CDI: ................................................................€32.675,-

Mercedes B 200 CDI: ................................................................€37.375,-

ABS: ..............................................................................................standaard

ASR: ..............................................................................................standaard

ESP: ..............................................................................................standaard

Remassistent: ..............................................................................standaard

Bandenspannings waarschuwingssysteem: ............................standaard

Tirefit met luchtpomp: ..............................................................standaard

Elektrische ramen voor: ............................................................standaard

Elektrische ramen achter: ....................................................optie €526,-

Regensensor: ..............................................................................standaard

Cruise control: ........................................................................optie €411,-

Handbediende airco: ..........................................................optie €1.601,-

Automatische airco:............................................................optie €2.413,-

Audiosysteem: ..............................................................optie vanaf €706,-

Navigatiesysteem: ..............................................................optie €4.433,-

Lederen bekleding: ............................................................optie €2.381,-

Zij-airbags voorin: ......................................................................standaard

Zij-airbags achterin: ..............................................................optie €550,-

Windowbags: ..........................................................................optie €370,-

Automaat: ............................................................................optie €2.413,-

Trekhaak: ..............................................................................optie €1.060,-

DaimlerChrysler Nederland BV

☎ (030) 247 19 11

www.mercedes.nl

passend bij een auto als deze die zich niet al-
leen uitstekend gedraagt op wegen in en rond
de stad, maar ook op lange (buitenlandse) rit-
ten. De B 180 CDI is dus typisch een Mercedes-
Benz! ●

Dick Schornagel
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