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MOTOREN
Mercedes-Benz C 250 CDI

Nieuwe viercilinder diesel debuteert in Mercedes C

Heel vaak worden autotechnische vernieuwingen

‘top-down’ gepresenteerd: eerst de sterkste,

mooiste en duurste variant. Zo ook bij de OM651-

dieselgeneratie van Mercedes-Benz, die aftrapt

met de 150 kW sterke topversie. Het gaat om 

zuiniger en schoner bij deze vernieuwing. “Meer

koppel brengt zuiniger rijden”, verduidelijkt aan-

drijflijnspecialist Thomas Rabenstein, “verkijk u

niet op alleen het hoge vermogen”.

De diesel-evolutie in beeld, waarbij blijkt dat vooral het specifiek koppel enorm groeide. De niet lineaire
tijd-as verdoezelt dat de winst veel meer in de laatste 25 dan in de eerste 45 jaar werd bereikt.

rail-injectie. Met 2000 bar maximale inspuitdruk,
maar vooral ook Delphi-injectoren met directe
piëzobediening. AMT beschreef ze uitvoerig in
het vorig nummer.

Besparen in detail
Bijkomend voordeel van de nauwkeurige ‘Direct
Acting’ inspuiting is het ontbreken van een
brandstofretour. Dus geen nutteloos op druk ge-
brachte retourstroom, die daardoor ook nog
heet is en gekoeld moet worden voor herge-
bruik. Scheelt volgens de motortechnici tot 1
kW vermogensverlies in het brandstofsysteem.
Voor fijnregeling van de verbranding beschikt
deze diesel over een smoorklep en luchtmassa-
meter, als was het een benzinemotor. De lucht-
aanzuiging wordt gemeten, na de tussenkoeler

Aansluitend bij Audi en BMW verplaatst Mercedes
de nokkenasaandrijving naar de transmissiezijde,
waarmee de motor korter en vooraan lager wordt.
De dubbelturbo-installatie is specifiek voor de
twee sterkste varianten, de zwakste krijgt een en-
kele turbo.

rige 2.2 viercilinder diesel vrijwel ‘vierkant’
(88 x 88,3 mm) was. Gezien het beperkte toeren-
tal van een diesel is de grotere zuigersnelheid
die dit meebrengt geen probleem.
Rabenstein: “lange slag en kleine boring heeft
de toekomst, in verband met milieu-eisen”. Hij
doelt erop dat een kleine boring minder kans
geeft op arme verbranding bij de cilinderwand,
als bij lage last de inspuiting niet zo ver komt.
Arme verbranding levert NOx, en dat moet zeker
onder de Euro 6-normen vermeden worden.
Om dit mogelijke probleem nog verder de kop in
te drukken is er de vierde generatie common

Ter verduidelijking presenteert Rabenstein het
grafiekje dat hierbij is afgedrukt, over de histori-
sche ontwikkeling van dieselprestaties. De in-
drukwekkendste stijging zit in het specifiek
koppel. “We ontwikkelen de diesel op veel kop-
pel bij weinig toeren. Dan kun je vroeg opscha-
kelen, voor zuinig rijden. Een hoger topvermo-
gen is minder belangrijk, het is geen ontwikke-
lingsdoel om daarin nieuwe records te zetten.”

Vierde generatie inspuiting
Bij het streven naar hoog koppel past de relatief
grote slaglengte (bxs: 83x 99 mm), waar de vo-
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Diesel-evolutie: meer vermogen, 
minder verbruik
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regelt een klep de luchttoevoer. Eigenlijk een
tweede mengselvorming, om nauwkeurig de ver-
houding tussen gekoelde druklucht en gekoelde
uitlaatgasrecirculatie te bepalen.
Net als de motortechnici bij de Volkswagen-
groep houdt Mercedes het op geluiddempend
gietijzer voor het motorblok. Net als Audi, Volvo
en BMW verplaatsen ze de distributie naar de
transmissiezijde om de motor korter te maken.
Bijna net als BMW zetten ze een oliepomp met
variabele opbrengst in, en een regelbare water-
pomp. Niet elektrisch aangedreven, zoals bij
BMW, maar met een elektromagnetische koppe-
ling in de aandrijfpoelie. Een wereldprimeur,
volgens DuPont die het materiaal levert, is een
gewichtsbesparend kunststof carter.

Brede toepassing
Er steekt vier jaar ontwikkeling in deze

compleet nieuwe motor, die alle hui-
dige viercilinder diesels moet vervan-

gen. Daarom is ook veel geld gesto-
ken in moderne en vooral flexibele
productie, snel stuurbaar op welke

motorversies nodig zijn. De romp-
motor ontstaat in Daimlers hoofdvesti-

ging Stuttgart-Untertürkheim, de grootste
en oudste motorenfabriek van Daimler, in
1904 geopend en nu goed voor ruim een mil-

joen motoren per jaar. De eindassemblage ge-
beurt in Kölleda in oostelijk Duitsland.
Er is gerekend op een half miljoen van deze die-
sels per jaar. In varianten met 100, 125 en 150
kW moest hij op tijd klaar zijn voor de nieuwe 
E-klasse, die over een paar maanden officieel 
uitkomt. Daarna zullen die drie versies in de 
C-klasse alle oudere viercilinder diesels vervan-
gen. En zo verder over andere modelseries, tot in
de lichte bedrijfswagens, vandaar een half mil-
joen jaarproductie.

Ook in hybridecombinatie
Als studiemodel kregen we naast de C 250 CDI al
een hybride C 300 stationcar te zien. Persvoor-

lichter Frank Bracke ontsluierde de hybridestra-
tegie: “Aan de nieuwe diesel zit hier dezelfde 7G
Tronic-automaat als in de S 400 Hybrid, met in-
gebouwde 15 kW elektromotor. De transmissie
wordt dan niet groter, en kan met elke motor
gecombineerd worden. Zo kunnen we grotere
aantallen maken en de kosten beperken. Ook de
lithium-ion-accu’s van de S 400 Hybrid zijn een
standaard element, met eventueel meerdere
ervan voor een grotere energie-opslag. Begin-
nend met de S-klasse komt de productie geleide-
lijk op toeren, in de S speelt de meerprijs nog

niet zo’n grote rol. Dan komt de E aan de beurt,
daarna de volgende generatie van de C”.
Overigens presenteerde Mercedes eerder dit jaar
al de diesel-hybridecombinatie in het studiemo-
del GLK BlueTec Hybrid, toen die nieuwe com-
pacte suv verscheen. Alleen de grotere suv’s,
zegt Bracke, krijgen de kostbaarder ‘two-mode
hybrid’. Dat samen met GM en BMW ontwik-
kelde systeem is een sterke hybride die ook puur
elektrisch rijden mogelijk maakt.
Met hybride-ondersteuning kan er nog wat af
van het al krachtig verlaagde brandstofverbruik
bij de nieuwe diesel. Dat ligt voor de C 250 CDI
0,7 l/100 km, ofwel 12% lager dan bij de oude C
220 CDI met 125 kW. En natuurlijk haalt de
nieuwe motor meteen al de Euro 5-eisen. �

Peter Fokker

Gemengde
 zegening
Het is niet eens de ‘gewone’ C 250 CDI waar-
mee Mercedes-Benz zijn nieuwe diesels vanaf
de topversie introduceert. Ook niet ‘gewoon’
een C 250 CDI met BlueEFFICIENCY-uitmonste-
ring. Tot de zomer van 2009 komt in beperkte
oplage een C 250 CDI BlueEFFICIENCY Prime
Edition met extra uitrusting, voor € 44.523,-.
De toevoeging BlueEFFICIENCY brengt mee
dat alleen handschakeling met zes versnellin-
gen beschikbaar is. Een schakelindicator wijst
met grote regelmaat dat vooral de hoogste
versnellingen benut moeten worden. Anders
ligt het verbruik volgens de boordcomputer
gauw een liter hoger dan de beloofde 5,2
l/100 km gemiddeld.
Op de schakelindicator afgaand kom je bij
rustig rijtempo doorgaans op minder dan
1500 t/min. Dat is vlak onder de piek van 500
Nm trekkracht, dus de auto douwt zelfs met
1000 t/min nog onverstoorbaar door. Met
grommende motor, die toch niet echt blij
klinkt bij zo langzaam draaien. Ook balansas-

sen kunnen niet verhelpen dat trillingen in de
vloer van de auto doorkomen. Er klinkt ge-
dempt maar onmiskenbaar dieselgeklop, dat
pas wegvalt als tempo en toerental op de
snelweg een stuk hoger liggen. Het klinkt,
voor de technische kenner, meer als een dof
lagergeluid dan een scherp verbrandingsge-
luid. Een gevolg van de Delphi ‘wonderinjec-
tors’, die voor een geleidelijk opbouwende
verbrandingsdruk met zeer hoge topwaarde
zorgen?
Kortom, deze nieuwe dieselversie draait min-
der stil en rustig dan zijn voorganger. Hij zal
zonder meer zuiniger zijn, vooral als de gi-
gantische trekkracht wordt gebruikt. Waarbij
je merkt dat ook een dubbele turbo niet on-
middellijk kan reageren op gas geven, als de
motor moet beginnen vanaf 1200 of 1300
t/min. Anderzijds wordt de trekkracht zonder
agressieve pieken opgebouwd, bij elk toeren-
tal heeft de motor ruime reserves.
Nog korter samengevat zit er meer nuttig ef-
fect, maar wat minder beschaving in deze
diesel. De moraal: zelfs met de modernste
motortechniek kun je niet alles hebben. �

De nieuwe diesel kan ook dwars geplaatst worden,
zegt Mercedes. In de C-klasse lijkt dat al zo te zijn,
met ook de in- en uitlaatorganen onder de geluid-
dempende kap. Alleen onder het geribde midden
ligt het motorblok zelf.

Bij de BlueEFFICIENCY-uitrusting hoort ook een
prominente grafische verbruiksmeter, met centraal
onderin de snelheidsmeter een klein schakelindica-
tortje dat hardnekkig oproept tot opschakelen.

Mercedes spreekt van de vierde generatie common
rail-injectie, met 2000 bar maximale inspuitdruk.
Niet deze druk, maar de direct bediende piëzo-in-
spuitventielen maken het verschil met de derde
generatie.
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