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Menig traditie moest sneuvelen voor de ontwikkeling van de derde generatie Merce-

des C-klasse. Letterlijk en figuurlijk moest hij twee gezichten hebben, comfortabel én

sportief. Plus hoge kwaliteit, en vele nieuwe technieken uit de grotere E- en S-klasse.

Alles in één, voor wat begon als de ‘baby-Mercedes’.

Ooit hadden autokenners het maar moeilijk
met het debuut van de Mercedes 190, in 1983.
Dat kon toch niks wezen, zo’n baby-Benz? Toen
na tien jaar de opvolgende C-klasse kwam
waren de verdenkingen al over, de achterdocht
verplaatste zich naar de A. Nog twee C-klasses
later heeft dit middenklasse model nagenoeg
alle techniek en accessoires gekregen die gro-
tere ‘volwaardige’ Mercedessen ook bieden.
De 190 schreef geschiedenis met een moderne
multilink-achteras, zoals nu de C (en E en S) nog
steeds hebben, evenals ongeveer elke auto vanaf

de gezinsklasse die een beetje wil meetellen.
Dat zorgde voor heel nauwkeurige wielgelei-
ding, dus goed en betrouwbaar sturen, zonder
het comfort te schaden. Het idee van de ‘ruimte-
lijke wielgeleiding’ was dat vijf draagarmen per
wiel elk een specifieke dwars- of langskracht op-
nemen, geen gecombineerde belasting, en
daarom niet stijf gelagerd hoeven te worden
voor goede wielgeleiding.

Breken met traditie
Desondanks verwierf de kleine Mercedes nooit

zo’n sportieve reputatie als de kleine BMW
sinds de 02-serie heeft. Daar moet de nieuwe C
verandering in brengen. Zij het dat Mercedes
volhoudt sportiviteit en comfort te combineren.
Toch zijn er nu twee verschillende fronten, een
‘luxe’ met ster op de motorkap en een ‘sport’
met ster in de grille.
Voor het eerst ontwikkelde en testte Mercedes
voor deze C de prototypes aanvankelijk geheel
in de computer, sneller en goedkoper dan echte
proto’s. Voor een groot deel is bestaande tech-
niek uit andere modellen aangepast, zodat al

Al het goede
samen in de C

AUTO
Mercedes-Benz C technisch bekeken

Groot technisch offensief i    n de kleine Mercedes  

Deze zomer al komt de nieuwe C-klasse ook in
4Matic-uitvoering. Enerzijds is meteen in het ontwerp
daarmee rekening gehouden. Anderzijds is de 4Matic-
vierwielaandrijving zo opgebouwd dat hij past onder
de standaardcarrosserie, met standaard wielophan-
ging. Het delen van componenten met andere model-
series viert in deze C-klasse hoogtij.

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



AUTO
Mercedes-Benz C technisch bekeken 

gegevens bekend waren om de computersimu-
laties mee te beginnen. Nieuw voor de C-klasse
is traploos elektronisch verstelbare schokdem-
ping, als onderdeel van het sportieve Advanced
Agility-pakket. Maar ook in standaardversies
wilde Mercedes meer sportiviteit, waartoe de
variabele schokdemping van de A is overgeno-
men.
Die werkt afhankelijk van de veeruitslag. On-
derin de dempers zit een bypassklep, die geslo-
ten kan worden door de demperolie. Dat ge -
beurt als de veren en dempers een flinke uit-
slag maken, zodat in korte tijd veel olie langs
de gewone en de bypassklep zou moeten. De by-
pass wordt dan door de olie dichtgedrukt, er is
meer demping bij grotere veeruitslagen. Zoals
bij sterk remmen, optrekken en hellen in boch-
ten, kortom sportief rijden.
De nieuwe elektronisch geregelde demping is
een systeem van Monroe. Dat werkt per wiel
apart, met sensoren voor de wieluitslag en drie
versnellingsopnemers in de carrosserie.

Voorbereid op 4Matic
Min of meer in navolging van Audi besloot Mer-
cedes al eerder dat vierwielaandrijving een goed
hulpmiddel is voor verhoogde rijdynamiek.
Werd 4Matic eerst alleen toegepast in de E-
klasse, voor streken met veel winterse gladheid,
later volgden enkele versies van de C en S. In het
ontwerp van de nieuwe S werd er meteen al op
gerekend, zo nu ook bij de C.
Daarvoor werd een 7Gtronic-automaat ontwik-
keld met geïntegreerde vierwielaandrijving. Zo
is het ruimtebeslag gering, in de C hoeft de car-
rosserie niet aangepast te worden om 4Matic in
te bouwen. Met een planetair differentieel krijgt Peter Fokker

Er is patent aangevraagd op dit ‘ge-
ventileerde achterlicht’. De ‘ventila-
tielucht’ wordt onder de auto
aangezogen. De luchtstroom uit
sleufjes langs de rand van het achter-
licht vormt een scherm dat luchtwer-
veling achter de auto bestrijdt.
Daardoor is een spoilerrand in de
achterlichtglazen overbodig.

het aandrijfkoppel een ongelijke basisverdeling,
45% voor en 55% achter. Een platenkoppeling
zorgt bovendien voor een beperkte sperwerking,
tot 50 Nm. Dus als voor of achter wielen door-
slippen zal het centraal differentieel pas extra
koppel naar de andere as overdragen als er meer
dan 50 Nm verschil is in het koppel dat beide
assen op straat kunnen brengen.

Diesels vernieuwd
Op motorisch gebied herzag Mercedes alleen de
viercilinder diesels ingrijpend. Alle details daar-
over beschreven we in AMT 5. De benzine-vierci-
linders werden in de vorige C al herzien.

Volledig nieuwe V6 diesel- en benzinemotoren
kwamen daarna in de C, E en S, die gaan onge-
wijzigd door naar deze nieuwe C.
Verder verzamelde Mercedes voor de C de
nieuwste elektronica uit andere recente model-
len. Zoals actieve koplampen en remlichten uit
de E, en de nodige veiligheidstechniek uit de S.
Tot en met vooruitziende Pre Safe-botsbescher-
ming als optie. Die reageert dan niet zoals bij de
S op radar-afstandsmeting tot voorgangers,
maar op plotselinge rem- of stuuracties of sterk
zijwaarts slippende auto. �

Meer sportiviteit, zonder daarbij het comfort ge-
weld aan te doen, was een belangrijke eis voor de

nieuwe C. Vandaar als optie traploos regelbare
schokdempers. Het elektronisch ventiel onderaan

de veerpoot bevat een continu regelbare omloop-
klep om de druk in de demperolie en daarmee de

dempingskracht te regelen.

Het voorbeeld voor elke moderne achteras blijft de vijfarmige
‘raumlenker’-ophanging die debuteerde in de C-klasse-stamva-
der Mercedes 190. De constructie is weer verder verfijnd, even-
als bij de drie-armige voorwielophanging. Drie armen? Ja, naast
een dwarsarm en schuine arm onderaan de veerpoot gebruikt
Mercedes daar ook de stuurstang als derde wielgeleide-arm.

Naast geoptimaliseerde viercilinders zet Mercedes zijn brede
scala recent ontwikkelde V6 motoren in. Deze benzineversie
komt in 2,5, 3,0 en 3,5 liter versie, met daarnaast de 3,0 liter V6
diesel. Nu vast wordt een AMG variant beloofd die liefst een 6.3
V8 zal herbergen.
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