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AUTO 
Mercedes-Benz B technisch bekeken

Meer volume, gelijke inhoud voor B

A-klasse op herhaling
Officieel behoort de B-klasse volgens Mercedes tot een

nieuw ras, als eersteling van hun ‘sports tourers’. Als

tweede verschijnt later dit jaar de R-klasse. Het gaat

om veel ruimte en gebruiksmogelijkheden in compacte

verpakking, maar ‘sports’ doet ook rijdynamiek ver-

wachten. Technisch gezien is de B-klasse echter vrijwel

een kopie van de A.

Het mag zijn dat Mercedes de B-klasse presen-
teert als uniek nieuw autoconcept, in technisch
opzicht is het niets anders dan een A. Een flin-
ke maat groter en anders van vormgeving,
maar onderhuids zo goed als identiek, net zoals
de inrichting van het interieur.
Wat de B wel heeft is een weer nieuwer ESP
systeem, waarin nu een ‘stuurassistent’ is opge-
nomen. Dat is een puur elektronische functie,
mogelijk doordat Mercedes bij de A en B
voor het eerst overstapte op elektrische
stuurbekrachtiging. Wanneer het
ESP signaleert dat de auto uit
de koers raakt en een stuur-
correctie nodig is, gaat
dit systeem verder
dan zelfstandig
op één of
meer
wiel-

remmen ingrijpen om die stuurcorrectie uit te
voeren. Het ESP rekent mee dat de bestuurder
ook wel zal reageren, en assisteert door selec-
tieve sturing van de elektrische
bekrachtiging. Stuurt de rij-
der de goede kant
op, dan

krijgt hij meer bekrachtiging, stuurt hij ver-
keerd om dan verzet de besturing zich juist. Zo
voelt de rijder dus in welke richting gecorri-
geerd moet worden, zodat ESP niet naast een
opkomende slip bovendien een foute stuurcor-
rectie moet zien te compenseren.

Fors herziene motoren
Vrijwel hetzelfde motorgamma als bij de A vin-
den we terug in de B, dat wil zeggen vier benzi-
ne- en twee dieselvarianten, gecombineerd met
handgeschakelde vijf- of zesbak en als optie een
Autotronic CVT-automaat. Alleen de zwakste
diesel is niet uit de A overgenomen, voor de for-
sere B vond men 60 kW te weinig. Als basis
dienden de motoren uit de eerste A-serie, maar
voor de nieuwe A en B zijn ze flink herzien.

Tekeningen: DaimlerChrysler

Niet anders dan de A heeft de B-klasse een sand-
wich-chassis, met verhoogde bodem bovenop de
chassis-langsbalken. Ook de sterk voorover hellen-
de aandrijfaggregaten, die zowel binnenruimte
sparen als veilig onder de vloer wegschuiven bij
een botsing, zien we terug.

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



Hetzelfde bleef dat de diesels twee nokkenassen
en zestien kleppen tellen, tegen één nokkenas
en acht kleppen voor de benzinemotoren. De
cilinderinhoud is vergroot, de inlaatsystemen
werden gewijzigd, de diesels kregen een nieuwe
generatie common rail inspuiting, het gamma
kreeg er extra sterke topversies bij. Zoals bij de
eerste A is feitelijk sprake van één dieselmotor
in verschillende vermogensversies, terwijl de
benzinemotor in drie inhoudsvarianten
gebruikt wordt, plus een turboversie van de
grootste. Dat is de 200 Turbo, die er vorig jaar
bij de lancering van de nieuwe A-klasse nog
niet was, maar al wel werd aangekondigd.
De turbo op die tweeliter motor komt bepaald
niet van de plank met standaard producten. In
tegenstelling tot die op de sterkste diesel heeft
hij geen verstelbare leidschoepen. Op de diesels
gingen we overigens recent al uitgebreid in
(AMT 5/2005). Voor de benzinemotor was zo’n
VNT-turbo niet nodig, Mercedes zocht niet het
hoogst mogelijke vermogen maar een gelijkma-
tig hoog koppel dat ideaal combineert met de
traploze Autotronic transmissie. Het resultaat is
dan ook dat tussen 1800 en 4850 t/min constant
de maximale 280 Nm koppel beschikbaar blijft.
De turbo heeft een gewone regeling met over-
drukklep. Iets aparts is een omloopklep op de
compressor, die voorkomt dat deze bij abrupt
gas loslaten gaat fluiten door het terugslagef-
fect van de smoorklep in de inlaatleidingen.

De gietstalen Hitachi-turbocompressor wordt
bij Mercedes op een plaatstalen uitlaatspruit-
stuk gelast. Omdat de watergekoelde turbocom-
pressor onder de sterk gekantelde motor hangt
heeft hij een eigen oliecartertje en secundaire
afzuigpomp aan de motoroliepomp. Zo kan de
olie uit de turbo altijd teruglopen naar de
motor, ook als de auto op een helling voorover
staat en de turbo lager ligt dan het motorcarter.
Het eigen cartertje vangt olie uit de turbo op
als in zo’n situatie de motor wordt afgezet en
er dus geen olieafzuiging meer is.

Interessante achteras
Evenals de A heeft de B-klasse een onderstel
met bijzondere kenmerken. Genoemd is al dat
het standaard ESP in de B een nieuwe functie
erbij kreeg. Om een optimale balans van com-
fort en wegligging te bereiken heeft ook de B
variabele schokdemping en dezelfde nieuwe
wielophanging als de A. De variabele schok-
demping werkt mechanisch en automatisch,
door een bypass in de schokdempers die opent
bij snelle veerbeweging (hobbelige weg) en sluit
bij langzamer veerbeweging (overhellen in
bochten). Waarbij een open bypass soepele en
gesloten bypass straffe demping betekent.
Voor een strakkere wielgeleiding zijn aan de
McPherson-veerpoten vooraan L-vormige draag-
armen met twee ophangpunten toegepast, waar
de eerste A-klasse nog een enkele dwarsarm

had met de stabilisator tevens als reactiestang.
Maar het meest opmerkelijk is de boogvormige
plaatstalen achteras, met vooraan één ophang-
punt en achteraan een Watts stangenstelsel dat
eveneens een centraal ophangpunt heeft. Die
ophangpunten geven erg weinig rijgeluid en
trilling naar de carrosserie door, en ze leveren
een hoog kantelpunt voor het koetswerk op,
zodat het overhellen in bochten beperkt blijft.
Zonder toepassing van stijve veren of stabilisa-
tor, dus niet ten koste van het comfort.
Nog een aardig detail dat de A- en B-klasse
delen: een aparte oplossing voor bochtverlich-
ting die in combinatie met bi-xenon koplampen
geleverd wordt. Daarbij gebruikt Mercedes aan-
gepaste mistlampen in de voorbumper als
bochtlichten. Tot 40 km/h gloeit er afhankelijk
van de stuurverdraaiing en gebruik van rich-
tingwijzers eentje met geleidelijk toenemende
intensiteit op. ●

De unieke parabool achteras met ophangpunten in
de middellijn van de auto zorgt voor een klein
kantelmoment in bochten, dus weinig overhellen,
en minder effect op het weggedrag door belading.

De transmissies zijn
voor A- en B-klasse in
principe gelijk, met
dien verstande dat de
B uitsluitend deze nieu-
we zesbak als handge-
schakelde transmissie
meekrijgt. Met daar-
naast dezelfde Auto-
tronic CVT als in de A.

Net als bij de A-klasse is de top-of-the-line een
tweeliter turbomotor met liefst 142 kW. Het uit-
laatspruitstuk van dubbelwandig plaatwerk vormt
een samengelast geheel met de watergekoelde
turbocompressor.
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