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



De imposante sJ)O,! !L'"genc(lTTosse ric
van de lIfercedes C 111 doer hel pu-
bliek waterlanden. maar wal is het
werkelijk nut?

Blik
op en
in de

Meruedes
U III

Vergeleken mer een veTgel(jkbare
ci!inderlllotor is de Wanke/kracht-
bron vlm de Mercedes C 111 zeer
compact. Houdt er echter wet Teke-
ning mee dat " hem hier zondeT dy-
namo. srnrrmoror en brandstofinjectie
ziet, Opt'al!end is de eigenaardige
ontstekingsverdeelkap. Slechts vier
conteeten van de kap (oorspronkelijk
bestemd ,WaT een acht cilinder motor.!
werden gebruikT!
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Het komt maar zelden voor dat
een autofabriek veel publiciteit
maakt voor een model, dat men
helemaal niet van plan is te ver-
kopen, In de enkele gevallen dat
dit toch gebeurt, is er altijd nog
wel een àndere achtergrond. Zo
gebruikt men een dergelijke auto
wel als voorloper van een nieuw
type of men gaat met zo'n wagen
sport bedrijven. En dan kan een
dergelijk kostbaar ontwerp tevens
nuttig zijn voor de reclame.
Maar bij Mercedes maakt men
veel gewag van een auto die voor
geen van beide doeleinden wordt
gebruikt, De Mercedes C 111sport-
wagen, zoals die vorig jaar op de
tentoonstelling van Frankfurt aan
het publiek werd getoond, is tot
op heden voor geen enkel bedrag
te koop en ook in de racerij zal
men vooralsnog geen gebruik ma-
ken van het buitengewoon kost-

bare project. Vanwaar dan al die
publiciteit? EI' zijn geen officiële
beweegredenen bekend. Maar
vraagt u het ons op de man af,
dan menen we te moeten veron-
derstellen dat el' in dit geval
slechts sprake is van Imagebuil-
ding. Aan de image van een merk
waarvan men bang was dat het
juist langzamerhand zijn gezicht
ging verliezen. De Mercedeswagens
van de laatste tijd werden wel-
eens versleten voor "super con-
ventionele ouwe heren wagens".
En dat is niet fijn. Daar kan je op
den duur onmogelijk veel mee
verkopen.
De Mercedes C 111 heeft aan dit
idee inderdaad wel een halt toe-
geroepen. Het concept was zo ori-
gineel en zo uitzonderlijk dat de
persberichten van de fabrieken in
Stuttgart en Untertürkheim niet
tegen dovemansoren van de pu-
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bliciteitsmedia waren gericht. En
niet alleen verscheen de trotse
wagen in alle zichzelf maar enigs-
zins respecterende dag- en week-
bladen, de redacteuren gingen
zelfs zover allerlei gissingen te
maken omtrent het gebruik van
dit geldverslindende object, Mer-
cedes antwoordde na een tijdje op
al de geruchten als zou de fa-
briek weer daadwerkelijk aan de
grote autosport gaan deelnemen
en als zou deze wagen het parade-
paardje uit het verkoopprogramma
van de bekende Duitse topmerken
worden, dat er geen enkele be~
langstelling was om met deze wa-
gen aan de racesport te gaan deel-
nemen en aan verkoop in de ver-
ste verte niet dacht. "De wagen
is enkel en alleen bestemd voor
onderzoekingen in de toekomstige
automobiel bouw", verklaarde men.
En, naar ons idee dan, ook be-
stemd om de reacties van het pu-
bliek op deze nogal uitzonderlijke
Mercedes te peilen . , _
Nu echter is er alweer een nieuwe
uitvoering van de wagen versche-
nen. "De ontwikkeling van dit
stuk toekomst gaat verder", zegt

De oude en de nieuwe versie van de Mercedes C 111. Va" de "ie1'we redns zijn
opvallend de grotere nl ;ten, die de bezwaren ra n Ie weinig uitzicht 111oeten
OjJl:angel1.

TECHNISCHE GEGEVENS MERCEDES C 111
Motor
Type: vierschijfs-wankelmc-
tor.
Kamervolume: 4 x 600 cc
(vergelijkbaar met een 4.8
liter cilindermoior).
Compressieverhouding: 9,3; 1.
Plaatsing: voor de achteras
(midscheeps) ,
Max. vermogen: ca 350 Din-
pk of ca 400 SAE-pk bij 7000
omw/min.
Brandstofvooraiening: directe
inspuiting met een mechani-
sche pomp met vier plunjers.
Ontsteking: transistorontste;
king met één bougie pel'
schijf.
Koeling: vloeistofkoeling, ra-
diateur voorin, 2 elektrische
ventilatoren.
Smering: door tandwielpomp.
oliekoeler in de luchtstroom.
hoofdstroom-oliefilter,

Onderstel
Chassis: platvormchassis van
plaatstaal, gelast en geklon-
ken, samengebouwd met
kunststof ca 1T0S serie,
Koppeling: tweeschijfs, droge
plaatkoppeling met hydrauli-
sche bediening.
Versnellingsbak en overbren-
ging: volledig gesynchroni-
seerde vijf versnellingsbak.

334

samengebouwd met differen-
tieel in één huis en met mo-
tor samengeblokt, differen-
tieel met beperkte slip, dub-
bele kruiskoppelingen in de
aandriifassen naar de achter-
wielen.
Wielophanging voor: onaf-
hankelijke ophanging aan
dubbele driepuntsarmen. an-
ti-duikeffect;
achter: onafhankelijk met drie
dwarsstangen en 2 langslig-
gers per wiel, antiduikinrich-
ting en speciale inrichting om
optrekkrachten te elimineren.
Vering: voor 2 veerbenen
(schroefveren met concen-
trisch ingebouwde gasgevulde
schokdempers), 1 torsiestaaf-
sta bilisa tor;
achter; 2 veerbenen (schroef-
veren met concentrisch inge-
bouwde gasgevu!de schok-
dempers), I torsiestaafstabitl-
sater,
Banden voor en achter: 205
VR 14 voor "openbare weg";
voor; 4,50 x 11,60-15 voor
races;
achter: 5,50 x 13,60-15 voor
races.
Stuurimichting: tand wie Iseg-
ment-kogelkringloop stuurin-
richting met hydraulische
schokbreker.
Remmen: hydraulisch rem-
systeem met gescheiden cir-
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cuits, schijfremmen voor en
achter met holle koelschijven.
Handrem: dubbal-serve trom-
melremmen met handbedie-
ning.
Tanks: 2 x 60 liter, in buiten-
ste holle chassiskokers inge-
bouwd.

Carrosserie
Type: glasvezelversterkte
kunststofcarrosserie op plat-
vorm chassis gelijmd en ge-
klonken. twee vleugeldeuren.
Stoelen: twee kuipstoelen in
de lengterichting verstelbaar.
rugleuning traploos verstel-
baar.

Algemene gegevens
Wielbasis: 2620 mm.
Spoorbreedte voor: 1410 mm
bij "openbare weg"-banden.
1445 mm bij race-banden;
achter: 1405 mm bij "open-
bare weg"-banden, 1390 mm
bij race-banden.
Max. lengte: 4440 mm.
Max. breedte: 1825 mm.
Max. hoogte: 1120 mm.
Ledig gewicht (rijklaar); ca
1240 kg.
Topsnelheid: ca 300 km/uur.
Acceleratie 0 tot 100 km/uur:
ca 4,8 sec.
Specifiek vermogen: ca 3,6
kg/pk.

2



Half t'~rs('holen onder de a('htI'Tste kofferruimte zit de vierschijfs Wankelmotor
met directe inspuiting.

de fabriek in haar laatste persbe-
richt. De nieuwe uitvoering is ont-
staan uit de vele reacties uit het
publiek, die van een te benepen
uitzicht spraken en de bagage-
ruimte, zelfs voor een sportwagen
maar veel te petiterig vonden.
Technisch bleef men echter ook
niet stilzitten. De drieschijfs Wan-
kelmotor, die vorig jaar al een
uitzondering was, werd deze keer
vervangen door een vierschijfs
exemplaar. Het dubbele aantal
schijven van wat de andere auto-
fabrieken met Wankelpatent el'
van maken.
Vooral de vierschijfs Wankelmotor
is de volle aandacht waard. Niet
dat het bijzonder moeilijk is een
dergelijke motor te construeren,
want theoretisch kan men 'n onbe-
perkt aantal schijven achter el-
kaar zetten. Maar wel wat betreft
de vergelijking met een cilinder-
motor. Voor de vergelijking van
deze vierschijfs Wankelmotor moe-
ten we uitgaan van een cilinder-
motor met een totale cilinderin-
houd van 4 x 2 x 600 cc, het aan-
tal schijven x de vergelijkingsfac-

tor (wegens de viertaktwerking
van de Wankel ontstaan door
tweemaal een omwenteling van de
hoofdas te nemen, waarbij de ro-
tor tweederde omwenteling maakt
en dus tweemaal een verbranding
plaatsvindt) x het kamervolurne.
Deze nieuwe Mercedes krachtbron
zou dus te vergelijken zijn met
een 4,8 liter cilindermotor. En bij
deze grote machines komt de Wan-
kelmotor eindelijk eens qua bouw
erg gunstig te voorschijn. U weet
dat bij de één- en tweeschijfs
kringzuigermotoren de bouw van
het blok zelf wel bijzonder be-
scheiden was, maar dat de aggre-
gaten hem toch nog bijna net zo
groot maakten als een vergelijk-
bare cilindermotor. Bij deze vier-
schijfs echter komen de hulpag-
gregaten zoals dynamo, startmotor
en injekteren in gelijke mate voor
als bij de kleine Wankelmo-
tor, maar het blok is relatief nog
kleiner. Ga maar na, VOOI' een
vergelijkbare cilinderinhoud van
4,8 liter zou men in plaats van de
vier schijven voor een sportwa-
[[enknlchtbron niet met viel' ei-

linders van elk 1,2 liter kunnen
volstaan. Dat zouden er in ieder
geval zes van 800 cc moeten wor-
den of liever nog acht van 600 cc.
Moderne constructeurs gingen
wellicht zelfs wel over tot twaalf
potjes van 40 cc! En al deze ge-
schikte cilindermotoren zijn veel
groter qua omvang en wellicht
zelfs ook nog wel wat duurder dan
de overigens lang niet goedkope
wankel krachtbron.
Interessant ook is het om de pres-
taties van de motor te vergelijken.
Met een pk-gewichtsverhouding
van 3,6 kg/pk zal het niemand
verbazen dat er "verschrikkelijke"
prestaties zijn. De fabriek geeft op
een topsnelheid van zo rond 300
km/uur en een acceleratie van 0
tot 100 in 4,8 sec. Dat kan ook
best want zelfs vergeleken met
een cilinderhinhoud van 4800 cc
is de 350 DIN-pk van de wanke-
laar aanzienlijk, maar niet buiten-
sporig. Waarschijnlijk zou dit ver-
mogen nog wel wat hogel' kunnen
worden, als Mercedes maar kans
zag de afdichtingen van de draai-
zuiger zodanig te krijgen dat ze
ook heel bleven bij hogere toeren-
tallen. Want een Wankelmotor
moet het geheel en al van de hoge
toeren hebben. De 7000 omw/min.
die de Mercedes haalt. is beslist
geen vooruitstrevend constructie-
kenmerk.
Ook met het koppel heeft men nog
geen constructieve onderscheiding
verdiend, Weliswaar heeft men de
enkelvoudige plaatkoppeling moe-
ten vervangen door een met twee
platen, maal' in werkelijkheid be-
tekent een stijging van 30 kgm
naar 40 kgm slechts de normale
stijging verkregen door het bij-
schakelen van een vierde schijf.
En het toerental waarbij (4000 tot
5500 omw/min) bewijst dat ook
Mercedes de wankelkwaal. slecht
trekken bij lage toerentallen, nog
niet onder de knie heeft. Uiter-
aard kijkt het publiek slechts naar
de fraaie kunststofcarrosserie die
el' zo mogelijk nog imposanter uit-
ziet dan de vorige versie. Men
vindt ook de kreet "vierschijfs-
Wankelmotor" interessant.
Maal' niet VOOI' niets doet Merce-
des verder niets anders met de
wagen dan hem proberen te ver-
beteren. Zoals de zaken nu staan
zal hij bij de kenners geen revo-
lutie teweeg brengen. Rob Boon.

HYDRAULISCHE REM DELEN
VOOR ALLE PERSONENWAGENS EN TRUCKS

Vraagt Uw grossier!
lmportrice:

Een compleet programma

in sets en onderdelen

PAUWELS AUTO MATERIAAL N.V.
Delftsestraat 19 - Rotterdam 4 - Te.lef, 010-118915* - Telex 24094
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