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MET de voorstelling van de nieuwe typen
in de :'.OOD IUt ~50E-~crie heeft Daimler-
Benz lijn pcr soncnwagenprograrnrna met
negen typen uitgebreid. Voor hel eerst
worden hierbij de bestaande typen ge-
hand haafd. Si nu' het begin V~!Ilde produk-
t ie III januari 19f1X wcrde n hie rvan
1.7f19 .4.'1:'. a ut 0 rnobie len ge prod uceerd.
Een voortdure ndc :lanp~lssi ng aan hij v. de
jongste gegevens op het gebied van de vei-
ligheid en de hoge kwaliteitsnormen maak-
ten tic hekende ~n(l D tot ~Xt)E-typen over
de gehele wereld zo populair. dat l.dfs
thans de produkt ie Je vraag nog niet kan
hijhouden. De Siuugurtcr .rutornobicltu-
brick heeft rekening gehouden met dit feit
en houdt daarom dele typen nog in pro-
duktie.
Het doel ViLO de nieuwe ~OO D tot ~X(l
E-Iypen is Je technische perfectie in de
middenklasse tot aan hel uiterste op IC
voeren en nieuwe, hogere maatstaven in
deze klasse IC stellen. Zo b voor
Daimler-Benz hjjv. de maatstaf voor de
dynamiek niet alleen het rnuturverrnugcn.
muur ook hel juiste samenspe 1 tusse n mo-
tor en onderstel, De maatstaf van het com-
lurt houdt voor de ontwerpers van de
nieuwe automobielen daarom dus niet al-
leen in. hoc me n Z1ch voe It wanneer me n in
een auto stapt. maar hoc men zich voelt
wnnneer men· mi honderden kilometers -
er weer uitstapt. Ouk de optelsom \',111 alle
details i~ hij I),limler-Benz nog geen ma.u-
~Iaf voor een perfecte milo. maar pas de
mate waarin men er in slaagt al die details
tot één geheel te integreren. Volgens deze
richtlijnen en doelstellingen hebhen dui-
zenden medewerkers X jaar gewerkt. om
nu et: n automobiel Ie presente re n. u ie in
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zijn totaliteit wat betreft veiligheid. rijgc-
nocgen. comfort en dynamiek uniek is in
deze klasse.
Een andere. belangrijke opdrac hl van de
ingenieurs was. naast de hierhoven ge-
noemde doe lstcll ingcn hel onderhoud te
vereenvoudigen en de levensduur venter
te verbeteren: twee consrructiekenmer-
ken. die al jaren over de gehele wereld met
de naam Mercedes-Benz worden geasso-
cieerd. De bereikte resultaten spreken
voor zich:
Typische uiterlijke kenmerken van de
nieuwe typen. die 4U,t stijl een sterke gclij-
kcnis vertonen mei de S·klilsse. zijn de
ronde koplampen CUli D rot 250). resp. de
breed st ra ler- hal ogee n-koplampu n it s van
de ~X() en ~x() E-typen. De sterkte van de
dakconstructie kon dool' een grotere door-
sneue van de verschillende profielen nog
weer worden vergroot, waarhij hel opmer-
kelijk is. dat het vrije zicht rondom ge-
handhaafd bleef. De gehele dakconstructie
en de voorste. rniddelste en achterste zij-
st ijlen zijn vervaard igd van gesloten prnfie-
len, zodat xpeciulc rolheugels ills bcscher-
ming overbodig lijn voor het geval mcn
over de kop moe ht slaan. Ook de sterk te
van de flanken werd, vergeleken met de
200 D tot ~8U -Evtypcn. vergroot en dus
verbeterd. Een nieuw ont wi kkekle , on-
derhoudsvrije vooras (zonder sub-frame)
maakt 1111 ook de toepassing van rechte
I;,ng~ lit!g:ers in de voorhou w moge lijk.
waarbij ingcpcr ••te buigpunten zorgen HWI'

een nauwkeurig bepaalde schokubsorbe-
rende werking. Hierbij dient de bovenkant
van tic wielkuipen als tweede begrenzing
van de kreukelzone bij een frontal e bOl'
sing. Voort-, laat de veilige plautxing van de

De IIh'II"',' Merredesserie 11'11 I1Cf!"1I

nieuwe IY{"'II. Twee ervan op de;« [oto: dl'
..2liO" tlinks) 1;'11 dl' .200" (rechts).

brandstoftank hoven ue achtcrux een vol-
ledige vervorming van tic achterzijde toe.
waarbij ook het horizontaal liggende re-
servewiel bijdraagt tI de schokabsorbe-
rende werki ng doordal het zie hafzet legen
de achterasdrager. Als gevolg van al deze
voorzieningen is hovendien de buig- en
torsies! ijfhcid van de carrosserie vergroot.
Alk typen zijn voorz icn van humpers met
rubberstrips en be se hermende sic rstrips
opzij. om de carrosserie Ie vrijwaren tegen
hese had igingcn, u ie bij v, veroorzaakt
worden duur onachtzaam openen van de
deuren.
Ter verhoging van de waarncmingsveilig-
hcid hebben de ~XU en 2~() E-typen kop-
lam preflectoren met een IYJ; groter op-
perv lak: dele typen hebhen in standaard-
uitvoering halogeen lampcn. De eveneens
standaard ingebouwde mistlampen hebben
een ~()';; groter reflectoroppervlak (halo-
geen mistlurnpcn ~XO en 2~O Evtypen I.
re sp, ~5{A bij de 2(11) 0 lot ~~iIJ-ty pen. Dan k
zij de ingebouwde koplampafstelling is het
mogelijk de lichthundei •. Han te passen aan
de belasting van UI.' wagen. waardoor
voorkomen wordt dat tegenliggers worden
ve rbl ind: gel ijk! ijdig wordt het eigen zie h t
verbeterd De geprofileerde ac hterlic htu-
nits hebben bij alk typen in standaard uit-
voering een mistachterlicht en een bijna
d riemaal zu grok ac hterl ie ht reflector.
vergeleken mei de andere typen.
Door de parallel-werking van de ruitewis-
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sers kon hel wisbereik met :!O'i( worden
vergroot en bestrijken ze nu 7Wlt van de
voorruit van gelaagd veiligheidsglas: om
reflecties te vermijden zijn de wisserarmen
en -houders matzwart. Het eenvoudiger
onderhoud van de gehele ruttewisser-
installatie. reduceert de onderhoudstijd
met ca. tweederde: 1,\ eer een fijn tre kje van
deze serie.
De hoven de achteras gemonteerde brarul-
stofta nk heeft een inhoud \ an h:'i Iiter (:!\l0
D tot 2:'iO). resp. t!Oliter I:'.tm. 2tm E) en is
voorzien Van een tankdop met slot. Tij-
dens hel tanken wordt deze dop in een

De Mercedes-Benz 180E met benzine-
inspuiting; / II brandstoftank, 2 is buffer-
tank, 3 is elektrische brandstofoomp, 4 is
brandstoffilter, 5 is /I//Ik. 6 is extra 11I('lIt-
klep, 7 i.~elektrische sturtkle», 8 ls drukre-
geluur. 9 is warmteregelaar, /0 i« /JimNI/-
11'/1 1'1'1'1'. IIÜ instelschroefvoor stationair
draaien, /2 is luchtofsluitklep, IJ is choke.
14 is /h 1'1'1110.1I/lilt • /5 Î-\ wi!!.., drukregetaar.
J6 is brandstoftoevoermeter. 18 is inlaat-
.1"'.\'/1:'1'111 ,'11 19 is relais, De ononderbroken
lijll is dl' {lldu/ddilll:. dl' dubbel« lijn is (It:'
on dl' rdrukleiding . de ;;:'1>'(1(11' !!('.I·tippdde
lijn is brandstofleiding I'll dl' dil/lilt' stippe-
lijll is de inspuitleiding.

DI' Mercedes 200-180 E heef] een veilig-
heidsstuursysteem met mogelijkhdd lot

knikken ill dl' lengte, axiale deformatie,

breeksectie. schokdemper ,'II een groot
oppervlak: )'ll/l de stuurwielnaaf. lIIogelük
"oo/' het aanbrengen 1'//1/ een luctirzak.
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houder op de tankdopdeksel gestoken: de
vorm van uit tankdopdck sel is zodanig dat
de le nie t u ie ht gedaan kan worde n wa n-
neer de tankdop niet weer op de vulope-
ning is gedraaid.

DE motoren van de nieuwe modellen wcr-
de n, "p een uitzu ndering na, ove rgenornen
uil hel bestaande programma. maar zijn in
vele details verder ontwikkeld en verbe-
terd. vooral met het oog op een cenvoudi-
gel' onderhoud. Nieuw h hti alle motoren.
dat men bij het olieverversen de nude olie
via de oliepeilstokopening kan afzuigen.
waarduur dit niet hoeft te gebeuren up een
smeerput of hefbrug en men zelfs snel kan
olieve I've rse n. ti iuens hel la nken. B ii de
dieselmotoren . kan hovendien . het
oliefilter-element van bovenaf worden
verwisseld. waarhij de huidige werkzaam-
heden: .. hunfduliefil te I' en fiherhu is
schuunrnakcn" zijn vcrvallen. Het onder-
houd van de henzinemotoren wordt ver-
eenvoud igd door cc n d iagnosestcke r.
waarmee toerentul. contacthoek en ont-
stekingstijdstip kunnen worden uemctcn.
Daar de motorkap vuur speciale werk-
zaamhcdcn door een bijzondere vergren-
deling ouk over 1)0" geuperul kan worden. is
een betere toegankelijkheid van de motor-
ruimte verkregen en is ill- ell uitbouw van
de motor mogelijk geworden. zonder dat
de motorkap gedemonteerd moet worden,

D(' /11",('('11 ••.\-8,,": lOOf) motor 1_,,'en 11\'(','

liter viercilinder dh·.1t'/1/IoI0/' \'<11/ het tvp«
OM (if5. Het vermogen b<'Û/'/I<1g1 40 kl'·.
ongeveer 52 pk, hi; 4200 tpm.
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De nieuw urnwikkelde ~.5 ltr zescilinder
motor me! een vcrrnouc n \',1I1 9~ k \\ I 1~9
DIN -pk ) hij ~:>O()!min. ~eru geconc ipiee rd
a I~een kr'ICht ige. maar ook zui nige motor.
die een max. koppel heeft van 1% Nm I~()

mkg: bij 3500! m in_ I bori ng c II siag ~h "
i2.4~ mm. cumpre •..sicvcrhouding K.7: l ).
Ik kruku- b 4 maal gelagerd. werd echter
wat betreft de trillingdemping belangrijk
verbeterd door tuepassing van I) contrage-
gewichten. vergeleken met _, contra-
eewichten hi] de ~.J-liter motor vall de
~.'()/(,. De buvcnliggcrule nokkena v, aan-

\.'"""ridopIUIIII!IIII! \'<111 de Af crccdrs-
Bell; 200-280£: olla.!1lllllkdljk,. I\'id"p-
hill/I!il/g. Alle wieldraagurmen rijn JII/

rechtstreeks flit'! [lcxibelc /JII.'.I<·II (/11/1 d«
rhussisbodemplaut respektievclijl; dl' ('lil'·

rosseru: ,l.;elll,"II,·,',d_ 0(, ""1'1'11.111' wiel-
draagurm wordt ge/dd door dl' 'lI'.flmll1t'l1

\'WI d,' leJ.!t'lI dl' vrnsrbcntw ,1.;('111"11/('/'1'(/"

1"/'sk.'IIIIIJ~·IIl/>iIiMIf,,r ,'/I wordt ""~ aan de
IIdll<,r:Udt, opg evungc 11_

gedreven door een enkelvoudige rollenket-
ting. de hvdruuli •..che keltingspHnner met
'lcllW" kc n en -.pun rai 1. ,<I~llok de Sole"
dubhele rcgjstcrcarburatcur . tvpe 4 A 1.
ziin verdere kenmerken van de ze nieuwe
~~(I-mol"r. De va n de 4.'i() Se L (\. 'ol bekende
nieuwe cilinderkuppakking. waarbij het
narrekken van de cilinderkopbouten bij de
cc 1" Ie servicebeu 11 ix vcrv allen. werd n 11
vuor het e<:I'\1toegepast bij dit type (werk-
tijdbe, plU';ng: 40 mi nu te n). A llc dicse Imo-
toren hebben eveneens cilinderkoppak-
kingen. waarbij de dli nderko pbout en nie!
behoeven te worden nagetrokken.
N ieuw in het motorenprugrurnmu is ook de
toepassing bij de ~~() E-typen van cell me-
chanische benzine-inspuiting met lineair
werkende luc hl se h u ir. in plua: s van een
elektronische in-tallatic. Deze nieuwe
vorm van henvine- inspuiting. die sinds het
einde van he! "orig jaar ook wnrdt tocge-
p'I'! hij de S·kl'l\se typen. werd gcintrodu-
~'eerd met Je 450 SeL h,<J
01·: V.HU· alle typen nieuw 0111 wikkelde uit-
laat hec Ii een he langrij k langere leveris-
duu r door tuepa xxing van korrosicbe-
stcndigcr materialen en dikker sta,tlrlaal

-~~--
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en duur een verbeterde oppervluktcbe-
schcrtrung ; de buitenzijde van de nagc-
schakelde demper i, dubbelwandig. wnar-
bij de voorul aan kurruxie onderhevige
binnenzijde is vervaardigd van roestvrij
staal. Hovendien werd het uiteinde van de
uillaat met een hoek "lil cu, 30' naar bene-
den gebogen. om vervuilen van de achier-
zijde I <In de wagen duur de uitl""tga"en
en gloei.:nde koolstofdeeltjc s te voorko-
men.
N~,"st de slandwlI'<J synchromesh
-l-vcrsncllingsbak mel vloer-e hukcf ng
I~~(l en ~K(l E-t\'pen ouk met gesyn,·hroni·
vee rde ,10.: hteru iI L kan legen meerprij s de
beproefde uutumatische transmissie mel
koppelomvormer en -I overbrengingen
vooruit worden geleverd. Bij de rnechuni-
se he vel", neliingxbakke n worden door een
zw aarder kuppelings- en ver-snellingsbak-
huis de buiging-arillingen van het motor- en
ve rsne II ingsbukb] uk ge red ucee rd, hetgec n
een rust ige r lore n t "t gevolg heeft.
Bij de ontwikkeling van de nieuwe typen
we I'd c I'C neen ~ hij III nderc a" nd",' ht ge-
••chonken <Ian het onderstel waan <In het
tora le concc pt 0vereen "'11111 me t de he-
proefde Mercedes- Be n z con st ruct i~'s. W <:-1
lijn de wielbasis met -1.5 ern verlengd en de
spoorbreedte van de vooras met -10 mm
ve rgruot. het geen ce n grote I' rijcomfort en
een betere wegligging lot gevolg heeft. De
onderhoudsvrije vuorav i~ een nieuwe
ontwikkeling en heeft geen vnorusdrager
(subframe). Alle wieldraagarmen zijn nu
rechtstreek- me! flexibele bussen aan de
chassisbodemplaat resp. de carrovscric
gemonteerd. wat zowel een nauwkeurige
w ielgc le ioJ ing a Is de \\ egl iggi ng te n goede
komt.

Dl' onderste wieldraagarm heeft een leer
brede ba si, en is uun de ac hterz ijde di ree t
a,m ilc voorbouw gemonteerd: een dwars-
juk. zoals bij de S-kl'l~,e. untbreckt , De
-hovenste wieldraagarmen worden geleid
door de hefbomen van de tegen de 1'001'-

hou w gc momeerde torvicstuafstabi Iisater
en wordt ook mm de achierzijde opgevan-
gen. De bovenste en onderste wieldraag-
armen lijn duur middel van onderhonds-
vrije kogelgewrichten vcrbonden met de
smeedijzeren usdragcr. De rolradius van
de voorwielen is nul: hel anti-duik-
re me 11'c0.: 1 is progre ,sic 1'.
De aldus verkregen verbeteringen. vnorul
ten aanzien van een zuivere sporing. nuk
hij het afremmen, lijn van de S·klasse al-
gcmeen bekend. Da,;!' ,llle vooraxonderde-
len maar weinig uitsteken voor het midden
van de vuurwielen. zjjn ze hij eventuele
ongcvulle n gued hese hut. Door de ver-
vorming van het plaatwerk van de \'001'-
1'1011\\ wordt Je kracht van de botsing op-
gevangen: schade aan het onderstel kan al-
leen hij zware ongevallen optreden. waar-
door reparalies hij de meest voorkomende
tIngel' alle n ~tak worden ve ree nvoud igd ,
De achteras is. afgezien van de achteras-
drager. qua constructie aeliik aan uie van de
vorige typen. De achterasreducties zijn
eveneens gelijk gebleven. alleen hij de ~~()
en ~K{) E-typen werd een iets directere
" vcrbre ngi ng gckoze n.
Met uitzondering van de 3{){\ D. :!XOen :!!oi()
l~-tyren. die in standaarduitvoering voor-
lien zij n van ~tuurhek rue ht iging. hehbe n
alle nieuwe typen de bekende mechunischc
kogel k ri ngluop-s ttl urinricht ing. De vei Iig-
he id sstu uI-k,ilom werd nicu 1\' om IV ikkeld:
deze heeft een kortere mantel dan tot dus-

verre en de stuuras is een holle. vervorm-
bare as. inplaats van de telescopische uit-
voering zoals tot up heden. Deze holle a~
kan niet alleen in axiale richting vervor-
men. maar ook zijdelingse krachten opne-
men. zodat het ge vaar dat de stu urkolorn
bij botsingen SI: huin van voren. in het inte-
rieur rnucht dringen verder is verminderd.
Ook de overbrenging Van de bewegingen
van het kieshendel naar de automatische
vcr-mellingsbak u'lUr middel van een how-
denkabel. irtplaats van duur cell stangen-
stelse] en het feit dat het kievhendel zelf
over een afstand van -15 mm kan inschui-
ven. dienen ter verhoging van de veiligheid
van de inzittenden, De grote. beklede plaat
up de stuurwielnaaf. en de vervormbare
hus zijn verdere details van de Mercedes-
Benz veilighcidsstuurinrichting. Daar de
oliepomp en het oliereservoir van de
serv o-stuu rinric ht ing than s in één hu is Zü n
ondergebracht, waarhij de olieleidingen
lijn vervallen i~een grotere bedrijfszeker-
heid verkregen.

ALLE nieuwe typen hebben. evenals de
overige modellen. een hydraulisch rernsy-
stee m met gesc he iden ei 1'0.:ti lts. vacuü m be·
krachtiging en -chijfrcmrncn op alle -I wie-
len. Een extra bescherrning Van de remlei-
di ngen (k u nst xtofrnu n tel f voorkomt corro-
vie van dele zeer belangrijke onderdelen.

Dt, motor \'1111 Je Mer('('dl'.\-BI'II~ '-''PI' ..280
F.". Het is t'/'112 .Sltr zescilinder motor 1111'1
mrchaniscli .I! eregelde /)f(jl1d.HOji,UPIÛ·
lil/g I'll IlI'i'£' hot·,'II/i"ge/Ule l/ol,;/.;1'I/(/S.'·I'Il.
Het vermogen bedraagt 1301,;11'. dat i.' CII.
172 pk . bi] 60()() 'I'm.
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Nieuw is eveneens de twee-traps-
hoofd remcilinder, waardoor hij eventueel
uit valle n van hel voorste re mcircuit , het
remvermogen van het achterste circuit
wordt versterkt. d.w.z. voor dezelfde
remwerking is de pedaaldruk. resp. de pc-
daalslag kleiner geworden.
Ook de in de herfst van het voorgaandejaar
hij de S-klasse gelritreduceerde aanwijzing
van de remvoeringslijtage. die de bestuur-
der door middel van een controlelampje al-
tendeert op afgesleten voorwielremvee-
ringen. werd in de nieuwe :'o()O D IlII :'olm
E-serie opgenomen.
Extra aandacht schonken de Daimler-
Benz constructeurs eveneens aan de par-
keerrem mei voetpedaalbediening. Zo
we I'd hij v_de overbreng: ngs verhoud ing
van het voetpedaal zodanig gewijzigd, dut
hij eenzelfde pedaaldruk een <.:,1. .~Oq ster-
kere remwerking werd verkregen. Boven-
dien geschiedt de overbrenging van de
knop in hel dashboard. waarmee de par-
keerrem wordt vrijgezet. naar de blokke-
ri ngi nric ht ing. niet zoa Is tol op heden via
een trekstang. maar door een keil ing.

Doorsneetekening 1'//11 dl' Mercedes-Ben:
20n/230 serie, 1/1 /011/111 ft'lf de serie negen
nieuwe typen, Uitcriijk vertoont (/1' \I'IIJ,tt'lI
('('II .\'1('1'1(('OI·(,I'l'('I!I,om.\·/ 1/11'1 dl' S -serie,
DI' wagen benadert de veiligheidsuutcr, op
welk gl'hied Mercedes ('£'/1 lIitgehrl';d,' er-
raring herj), ill belangrljk« mute.

Hierdoor werd de pasvieve veiligheid ver-
der verhoogd. daar bij een zware bntsinl-!
deze knop met stang niet in het interieur
kan dringen. Ter verhoging van de pas-
sieve veiligheid dient ook de kortere hef-
boom van het vile Ipedaal. waardoor de
kans lip knieletve I word t verrn inde rd.
Bij de vormgeving van het interieur kun-
den de Mercedes-Benz inuenicurs veelvan
hun ideeën realiseren, h:lcwel de royale
zitplautsruinuc in principe onveranderd is
gebleven. De stoelen voorin geven nu up
heuphoogte een betere zijdelingse steun en
ue he st uurd ersreel i> bij de :'oXO t ut ~XO
E-t~'pen in standanrd uit voering voorzien
van een lit hoogte ver-aelling Ibij de eve-
rigc typen levcrbaar tegen meerprijs).
Hie rdoor is een I.' xIra versie 11ing van S.6
cm naar uc hteren mogelijk, zodut deze
\'llOTZ icning ook erg nu u ig is v, lor best uur-
derv mei een normaal bovenlichaam en
zeer lange henen. die niet direct behoefte
hchbe n all neen hoogte verst ell ing.
Het slot van do: in de middelste zijstijlen in-
gehot! WUI.' veiligheid sg,lrde h met rolau-
tomaat - dat vroeger op de tunnel Wi'S ge-
monteerd - is nu direct aan hel stoelframe
bevestigd zodat do: hoek van de veilig-
heidsgordel bij elke stand van de stoel kon-
stant blijft. hetgeen zowel de veiligheid. als
het comfort len goede komt. De bevesii-
gi ngs plinten voor UI.' gorde Is voori n z ilien
nu 47 mm lager: die vuur de gordels ach-
terin ~n7 mm hoger. zodat het verloop van
de gordels bij de inzittenden vuor- en ach-
terin vrijwel gelijk is. Standaard gordelvlo-
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ren. waarhij de drukknop zodanig is gewij-
zigd dal de vingernagels niet meer kunnen
beschadigen. en een nieuw oug , dat een
volledig oprollen van de gordel mogelijk
maakt. ronden het sI reven naar meer
"gordek"mrmt" ilf. Evenal~ tot op hellen
lijn de verst cl hare hoofdsteunen op de
stoelen voorin standaarduit voering.
BU de vernieuwing van het interieur werd
er vanzelfsprekend grote aandacht aan ge-
schonken, de nieuwste re sultaten van het
ve ilighei d sonde rzoek h ieri n Ie verwerken.
om bij eventuele ongevallen kwetsuren
van de inziu en den te v, lorkomen . re sp. tut
een minimum Ie beperken,
Vooral het oppervlak van uc dnkfrurnebe-
kleding aan dc' voorzijde werd vergroot: do:
zonnekleppen zijn nu hierin verzonken
gemonteerd. Ouk de middelste zijstijlen
zijn bred •..r gcrnaa k t e n dl' ac h te rst e lijst ij-
len gecapitonneerd Alle knoppen en scha-
kelaars op hel dash board, Jat zovce I rnuge-
lijk een vlakk c bovenkunt heen. zijn ,)1'
verzonken gc muntecrd, of tlexibel ge-
maakt. wa,u:hij in de con-amcue o.a. e-en
dwarsligger h;n vcrvallen.
De gemakkelijk af te lezen. runde instru-
menten zijn gemonteerd achter een ge-
rnecnsc happclijk. sterk hellende ruil. die
reflcc ties voorkomt en veel gernakke Iijker
is ,c hO(l11 te make n. De combi sc hakel aar
en d•.. schakelaar van de Tcmpornaat tvnor
zoverre tegen meerprijs leverhaar bij de 5-
en (,-<.:ilindcr typen mei automatic) zijn
links aan de stuurkolom gemonteerd.
waurbjj met de eerstgenoemde ook de elck-
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trische ruitesproeiers ingeschakeld kun-
nen worden. Daarmee vervalt het loeken
met de linkervoet naar de voetknop. in-
plaats hiervan is hÜ de nieuwe typen een
voetsteun gemonteerd. die vooral op lange
ritten en hij wagens met een automatische
transmissie een ontspannen houding van
het heen mogelijk maakt. Het ruitesproei-
erreservoir heeft een 2()',i grotere inhoud
dan hij de oudere 200 D tot 2HO F-typen:
deze hedraazt nu) liter.
Door de rnontage van 2 speakers links en
rechts in het dashboard. die hun geluid
naar hoven en tegen de voorruit stralen. is
een duidelijke verbetering van de klank-
weerga ve verkregen. zowel bÜ mono-, ab-
ook hij stereo-ontvangst. daar de voorruit
het geluid in het interieur reflecteert.
Een volledige luchtverversing van 2 112
maal per minuut. een radiaal w 'erkende
ventilator. een hoofdluchtklep met cen-
trale bediening, alsmede een eenvoudiger
onderhoud zijn de kenmerken van het

verwurrnings- en ventilatiesysteem van de
nieuwe modellen. waarvan de bediening
gemakkelijker is ge w.orden en de capaciteit
effectief verbeterd. Door een onderverde-
ling van de hedieningsorganen voor de
verwarming en de ventilatie in afzonder-
lijke units kon een belangrijke kostenhe-
sparing hij eventuele reparaties worden
verkregen. daar de arbeidstijd voor het
verhelpen van kleine storingen wel tot HO';!'
kan worden bekort. In dit verhand willen
wij ook het tegen meerprijs te leveren sta-
lcn schuifdak noemen. waarvan de inge-
bouwde windvanger ht\ het openen van het
schuifdak automatisch naar hoven uit-
klapt. zodat windgeruis en de onaange-
name druk op de oren hij hogere rijsnelhe-
den belangrijk worden verminderd.
De kofferruimte heeft door de gewijzigde
montage van de brand-toftank en de an-
dere berging van hel reservewiel andere
afmetingen. kan echter met zijn inhoud Van
SOO liter door zijn meer rechthoekige vorm

heter worden benut. waarhij de verdiepte
gedeelten links en rechts achter de wiel-
kuipen dienen als bergruimie voor kleine
stukken. Het onder de kofferruimtevloer
opgeborgen reservewiel en de krik zijn af-
gedekt met een houten plaat. terwijl de ge-
varendriehoek tegen het kofferruimtedek-
sci is bevestigd, zodat dit waarschuwings-
teken al is te zien. wanneer dit deksel
wordt geopend.

Dit voorbeeld van een functioneel detail
spreekt voor zich: het goede werd gehand-
haafd. dat wat verbeterd kon worden werd
verder vervolmaakt. De fundamentele
vernieuwingen. die voldoen aan de eisen
van de veiligheid. de toekomstige voor-
schriften. de styling. het comfort en de
constructie. en die tenslotte een eenvoudi-
ger onderhoud bewerkstelligen. maken
de ze nieu w 'e typen van de lOO D tot 2S0
E-scrie tot topprodukten, van de heden-
daagse automobielbouw .

KRUIS
STUKKEN
één
centraal adres

AANDRIJFASSEN
TUSSENASSEN

reparatie-afdeling
voor speciale spoedbehandeling'

KOSTVERlDRINWlli'. 0 SOEST
IINDUSTRIETERREIN). TEL02155.11044.:t~3~

138

Oproep aan alle
oud-leertin gen

van de
Autotechnische Scholen

te Apeldoorn.

Dit kursusjaar bestaat de studentenvereniging
"Totis Viribus"

(H.T.S. en M.T.S.) 30 jaar.

In verband hiermee
zal er op zaterdag 3 april a.s.

een reünie
georganiseerd worden.

Iedereen die hiervoor in aanmerking komt
vragen wij om zo snel

mogelijk
hun recente huisadres te sturen aan de:

Autotechnische Scholen,
Looiaan 46, Apeldoorn.

of bel even: 055-212295.

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 6



De nieuwe Mercedes-Benz serie in een oogopslag

Type: 200D 220D 240D 200 230 250 280 2SOE 300D

Motor viercilinder voorkamer- 4 cil.m. boven1. nokkenas zescilinder met boven- 6 cil. QVH 5 cit. diesel
diesel met bovent. nokkenas liggende nokkenas met inspuiting m. voorkame

cc 1988 2t97 2404 1987 2307 2525 2748 2748 3005

.~
80 95 130 59kw 42 44 48 69 115

Compr. 21:1 21:1 21: I 9:1 9.1:1 8.7:1 8.7:1 8.7:1 21:1

11.3 12.6 13.7 15.8 18.6 19.6 22.3 23.4 Dnm 17.2 Dnm
koppel

alles in deka Nm alles in deb N m

inspuiting Systeem Bosch - - - - - Bosch

Gangwissel vier ev. I vier ev. I vier ev. vier versnellingen eventueel leverbaar vier versn, vooruit. event.
Mercedes-Benz automaat met Mercedes-Benz automaal met MB- Automaal

max. snh, 130/125 135/130 1381133 160/155 170/165 180/165 1901185 200/195 148/143

wielep- vier onafhankelijk geveer- voor onafhankelijk geveerd. achter voor onafhankelijk.
ophanging de wielen achterwielen met MB pendelassen achter pendelassen

remmen servobediening en ge-
servobekrachtigd met gedeeld circuit

servebekrachtigd met ge-
deeld circuit deeld circuit

max. gew. kg 1895 1900 1905 1850 1870 1880 1975 1980 1965

carburatie - - - Stromberg Solex mechanisch -

Het vermogen is aangegeven in kw volgens fabrieksopgave.
Het koppel is aangegeven in deka Nm volgens fabrieksopgave.
Vier versnellingen vooruit. eventueel met Mercedes-Benz automaat.
Maximumsnelheid aangegeven resp. zonder ofmet automaat.
Rerwnen alle servobediend resp. met gedeeld remcircuit.
Max. Gew. wil zeggen maximaal toelaatbaar gewicht.
Maximumsnelheid in km per uur.
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