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AUTO 
Mercedes-Benz S-klasse technisch bekeken 

Als je in technisch opzicht de grote lijnen
bekijkt blijven de nieuwigheden in vergelijking
met de laatste oude S-klasse bijna geheel
beperkt tot nóg meer veiligheidssystemen, gro-
tendeels op basis van elektronica. De nieuwe S
is een ietsje maar niet veel groter dan zijn voor-
ganger, en behoudt hetzelfde soort luchtgeveer-
de onderstel. Er is nog geen 4Matic-vierwielaan-
drijving leverbaar, die op de oude S als een der
laatste herzieningen werd aangebracht.
Vooralsnog, want net als de vorige S zal het
nieuwe model geleidelijk meer varianten krij-
gen. Zo is er ook nog geen V8 diesel, terwijl
vorig jaar in de E 420 CDI net een nieuwe ver-
scheen. Het kan niet missen dat de S die ook
krijgt, maar misschien werkt Mercedes eerst
nog een opwaardering uit. Net als bij de andere
motoren, waarvan er in de S maar één echt
nieuw is.

V8 en V12 vernieuwd
Tussentijds kreeg de voorgaande S ook al de
zeventraps 7G-tronic automaat, maar nog niet
de nieuwste V6 benzine- en dieselmotoren. De
in 2004 verschenen 3.5 V6 op benzine en vorig
jaar gedebuteerde 3.0 dieselversie van dezelfde
V6 generatie komen nu vanuit de E en C over
naar de S. Op www.AMT.nl vindt u onze eerder
gepubliceerde uitvoerige beschrijvingen. Maar
zo jong als ze zijn wist Mercedes met detailaan-
passing voor de S nog 8 kW extra te vinden in
de 320 CDI.
Wat uitvoeriger herzien werd de 5.5 V12 met
twee turbo’s, ontwikkeld voor het nog exclusie-
ver model Maybach, en toen meteen in de S
overgezet ter vervanging van de oude 6.0 V12
zonder turbo's. De basis van dat laatste aggre-
gaat blijft echter behouden, dat wil zeggen een
enkele nokkenas per cilinderrij en drie kleppen

per cilinder. Net als de V6 en V8 benzinemoto-
ren in de oude S nog hadden. Voor de nieuwe
reserveerde Mercedes het debuut van de 5.5 V8
met vier verstelbare nokkenassen en vier klep-
pen per cilinder. Op basis van de 3.5 V6, met
gelijke cilinderafstand en bijna dezelfde techni-
sche details.
Behalve dan de opmerkelijke ‘verschoven’ uit-
laatnokkenassen, specifiek voor de V8. Met iets
verschillende openingstijden afhankelijk van de
ontstekingsvolgorde, waardoor negatieve beïn-
vloeding door de cilinders onderling bestreden
wordt, zodat de spoeling verbetert. Waarmee de
V8 nog rustiger en schoner kon lopen. Hij is een
stuk sterker dan de voorgaande 5.0 V8, maar
haalt het met 285 kW toch niet bij de V12 met
vrijwel gelijke cilinderinhoud. Dankzij zijn tur-
bo’s komt die tot 380 kW. Kennelijk is dat som-
migen nog te mager, Mercedes nam wel meteen
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Nieuwe snufjes en doorontwikkeling in Mercedes’ topper

Het kan altijd beter
Omdat nieuwe modellen de kooplust aanwakkeren geldt nu doorgaans dat één mo-

delgeneratie rond vier jaar mee kan. Topmodellen wisselen minder vaak van gedaan-

te, zo lang geen duidelijke stap vooruit in uitrusting of techniek mogelijk is. Mercedes

liet de vorige S-klasse zeven jaar doorlopen. In het nieuwe model zou zichtbaar moe-

ten zijn wat de autotechniek in die jaren aan zinvolle noviteiten produceerde.

Een pakhuis vol hoogmoderne verfijning, de
Mercedes S waarin vooral de nieuwste veiligheids-

voorzieningen opvallen. Niets is ongewijzigd, toch lijkt tech-
nisch gezien veel nog op het oude. Vooruitgang is vaak niet
meer direct zichtbaar, ook omdat die vaak ergens in de elektro-
nica schuilt.
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Als je toch al een beeldscherm hebt voor navigatie
en boordcomputer is een achteruitrijcamera met

afstandssensoren handig als extra hulp-
middel. Met hulplijnen die aangeven
waar je kunt parkeren (blauw), waar je
heen gaat bij de huidige stuurwielstand
(beige) en rode lijnen als veiligheids-
marge. De camera is zo klein dat hij
tussen de kentekenverlichting nauwe-
lijks opvalt.

een AMG-versie van de S in het gamma op,
waarin de iets vergrote V12 nog eens 70 kW
meer heeft. Maar die had de oude S ook al.

Gewone remmen, speciaal licht
Met veel aluminium plaatwerk is de carrosserie
lichter gemaakt, al groeide de wielbasis 7 cm,
in buitenmaten hield men de groei een stuk
kleiner. Zoals gezegd zijn wielophanging, bestu-
ring en remsysteem niet wezenlijk anders dan
bij de voorganger, al is uiteraard alles nog eens
verbeterd. Geen ‘brake by wire’ dus zoals in de
E en SL geprobeerd, maar inmiddels weer afge-
schaft. Alleen een elektrisch bediende handrem
is nieuw in de S. En natuurlijk de allernieuwste
elektronica voor ABS, ESP, ASR en al die andere
hulpsystemen.

Noem het gerust een
klassieker, de ‘raumlenker-
achse’ met vijf armen per wiel
waarin Mercedes als eerste in de
moderne tijd een aparte arm toepast om reactiekrachten op de wielen
in elke mogelijke richting onder controle te houden. In de S met gere-
gelde luchtvering, mooier kan het nog niet.

Als enige volledig nieuwe motor
kreeg de S-klasse een V8 volgens hetzelf-

de recept als de eerder verschenen V6
motoren. We zien dezelfde relatief compac-

te nokkenasaandrijving met duplexketting op
de inlaatzijde, tandwielen naar de uitlaatzijde en
hydraulische verstellers aan beide zijden. Het blijft
ook mooi hoe in de motorafdekking twee luchtfil-
ters en in het midden de motorelektronica zijn
verwerkt.
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Waaronder intelli-
gente cruise con-
trol ACC en Pre
Safe-botsbescher-
ming met uitgebreide functionaliteit vergele-
ken met de vorige S. Mede door toevoeging van
24 GHz korteafstandsradar naast de 77 GHz
radar van het vorige ACC-systeem, dat nog niet
vanaf 0 km/h werkte zoals het huidige. Zo zit
het front van de S vol kostbaarheden, eventueel
met infraroodlampen voor een prachtig nacht-
zichtsysteem dat met een camera achter de
binnenspiegel werkt. En met het verbluffende
meterpaneel waarin een TFT-beeldscherm cen-
traal staat, dat behalve een levensechte snel-
heidswijzer nog veel meer kan weergeven.
Nu is net intelligente ‘gewone’ verlichting
gepresenteerd in de gefacelifte E (zie ons ver-
slag in AMT 4), dat zal vast ook snel voor de S
beschikbaar komen. Gezien de grote markt voor
de S-klasse in de VS kan het nauwelijks missen
dat een hybrideversie niet lang op zich laat
wachten. In deze AMT ziet u het samen met
BMW en General Motors ontwikkelde systeem
beschreven, dat nog als experiment vorig jaar al

werd getoond bij het debuut van de S. Of zou
het, net als een 320 CDI met ‘Bluetec-ureumin-
jectie’ en SCR-katalysator voor de VS, eerst eens
in de E-serie uitgeprobeerd worden? Want het is
niet meer vanzelfsprekend dat de Mercedes S
op elk punt met kop en schouders boven alle
andere modellen uitsteekt. ●

Verborgen onder de hoeken van de voorbumper
zitten twee 24 GHz radarsensoren voor snelheid-
en afstandsmeting over korte afstanden. Nodig
om filerijden via intelligente cruise control te
automatiseren, ook in de uitgebreide Pre Safe
botsbescherming spelen ze een rol.

Peter Fokker

Op www.AMT.nl vindt u in het Autotech-
nisch archief, in de rubriek Motoren, eer-
der verschenen artikelen over de 320CDI
V6 en de nieuwste generatie V6-benzine-
motoren van Mercedes.
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