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Gestroomlijnde alles-is-anders-show
Nieuw concept voor Mercedes-Benz B-Klasse

Zelden was een auto zo nieuw als de opvolger van de B-Klasse. Platform, motoren, koetswerk

en veiligheidstechniek zijn in de Mercedes R&D-afdelingen stevig aangepakt. Veel daarvan

gaan we in toekomstige compacte Mercedes-modellen terugvinden, daar horen opmerkelijk

genoeg ook coupé- en cabrio-uitvoeringen bij. Met name die coupé belooft wat, want de

nieuwe B-Klasse ruimteversie scoort aerodynamisch al recordwaarden.
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Uit de eerder onthulde informatie over de nieuwe
Mercedes B-Klasse werd al glashelder dat hij niet
langer zo’n eigenzinnig concept heeft als het
model dat hij aflost. De motor ligt niet langer sterk
voorover hellend voorin en ook de sandwich-
bodemplaat is niet langer standaard aan boord.
Overigens is dat voor het achterste deel van de
bodemgroep nog wèl een optie, zo melden de
ontwikkelingstechnici. 
“Dat is met het oog op toekomstige extra milieu-
vriendelijke aandrijvingen, die daar bijvoorbeeld
accu’s of gastanks kwijt kunnen. Maar het is dus
een alternatief en niet meer de regel voor alle
 modelversies.”
Zoals we eerder in AMT 7/8 hebben aangekon-
digd krijgt de B een nieuw ontwikkelde basis mee.
In combinatie daarmee zijn een compleet nieuwe
direct ingespoten 1,6 liter turbo benzinekracht-
bron en een aangepaste 1,8 liter CDI ontwik-
keld. Met bijbehorende ruimtebesparende
handmatige versnellingsbak èn zeven-
versnellings dubbelkoppeling ‘au-
tomaat’ ter vervanging van de
CVT. Dat alles staat dus nu
op een meer gangbare
manier rechtop

dwars voorin. Eén toevoeging van een transmis-
siespecialist: “De 7G-DCT bak kent een zelden ver-
toonde spreiding van overbrengingsverhoudin-
gen, 1 op 8, en dat betekent dat hij een enorm 
gebied bestrijkt. Van fel accelereren tot rust en
lage toerentallen op kruissnelheid”.
U voelt: dat is zeker niet alleen voor de B gedaan.
Het zou een wat kostbare grap worden voor een
model dat internationaal best goed loopt, maar
toch geen showroom-hitnummer is. Zeker in ons
land. De motor- en transmissietechniek gaan we in
andere Mercedes-modellen terugzien en ook het
nieuwe platform krijgt nog héél andere toe-
passingen. Een van de tech-
nici licht tijdens de

perspresentatie van de B een tipje van de sluier
op: “De eerste is volgend jaar de nieuwe A-Klasse,
maar er komt ook een kleine coupé volgens het
concept van de CLS, en een handzaam formaat
cabriolet. Je zou bijvoorbeeld verder aan een
echte ruimtewagen kunnen denken”.

Nog altijd een ruimtewagen
Dat laatste geeft overigens al aan dat de B toch op
een wat andere doelgroep moet mikken. Laten we
er niet omheen draaien: de huidige versie is niet
direct een auto van het type ‘jong en dynamisch’.

Met iets langere neus, en lagere vloer en daklijn ziet de B-Klasse
er vlotter en minder plomp uit. Het glazen schuif/zonnedak als
extra neemt wel vrij veel hoofdruimte weg.
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De middenconsole kon ver-
heugend compact gehouden
worden, ook omdat het
beeldscherm voor geluids- en
infosysteem nu los bovenop
staat en niet in het midden-
console zelf zit. Dat is de
nieuwe Mercedes-stijl die we
eerder in studiemodellen al
zagen.

Dit is dus geen slordig afge-
werkte plaat in de wielkast,
maar een effectieve rijwind-
geleider. Lomp tegen een
stoeprand of verkeersdrem-
pel oprijden valt meer dan
ooit af te raden…

Zowel de gewone zesbak als
deze zeventraps dubbelkop-
pelingbak zijn met een drie-
assige constructie kort van
bouw. De 7G-DCT heeft een
elektrische pomp voor de
schakelbediening om een
start-stopsysteem mogelijk
te maken.

TEKST: ROB VAN GINNEKEN / BEELD: MERCEDES, INGE VEERKAMP

tenkant van de wielen, kleine luchtroostertjes
langs de rand van de wielkasten en een soort kam
onderop de voorkant van de wielkasten. Met de
vorm van kantelen zogezegd.”
Ook de al eerder op andere Mercedes-modellen
toegepaste hoekige spiegels verbeteren de aero-
dynamica, ze verlagen meteen het windgeruis en
helpen bij regen mee om de zijramen schoon te
houden. 
“Daarbij heeft de nieuwe B niet alleen een lagere
luchtweerstand, maar ook een verbeterde stabili-
teit, door meer neerwaartse druk of juister gezegd
iets minder opwaartse zuiging bij hogere snelhe-
den, en een geringe zijwindgevoeligheid. Geen 

Met zijn vijf centimeter lagere daklijn en een
handbreedte extra lengte (436 centimeter) oogt
de nieuwe generatie heel anders en zou hij best
op de boodschappenlijstjes van andere kopers-
groepen terecht kunnen komen. 
Toch blijven troefkaarten richting de ‘oude’ doel-
groep behouden. Door het verdwijnen van de ver-
hoogde sandwichbodem blijft hij ondanks de ver-
laagde daklijn redelijk ruim. Ook de comfortabele
instap en ontspannen zithouding vind je nog
terug. De voorstoelen zijn volgens een van de
technici zeven centimeter hoger geplaatst dan bij
een gangbare sedan als de C-Klasse. 
Voorin valt op dat men veel beenruimte heeft
gecreëerd. Geen gebonk met de knie tegen de
console dus, dat is in dergelijke modellen geen
vanzelfsprekende zaak. Je zit uitstekend, en zo-
lang je het schuifdak niet bestelt kun je ook ach-
terin heel fatsoenlijk terecht. Al had de zitting wel-
licht iets langer mogen zijn.
Met het Easy Vario Plus-systeem (€ 780,-) kun je
de achterbank ook nog verschuiven, om de inte-
rieurverdeling aan je ruimtewensen aan te pas-
sen. Daarmee kun je de voor een dergelijke
handzame auto toch al imposante bagageruimte
van 488 liter uitbouwen naar 666 liter. Menige
stationwagen tipt er niet aan. Bij datzelfde interi-
eurpakket hoort ook een voorstoel die je plat
voorover kunt leggen. Daarmee ontstaat een
doorlaadmogelijkheid van het formaat surfplank,
zo meldt men trots. Maar of dat nu meteen de
doelgroep van de B-Klasse is? Een dressoir of rol
tapijt zal wellicht eerder in beeld komen.

Aerodynamisch kampioen
Tijdens de perspresentatie van de B spreken we
specialist Patrick Höfer. Hij weet alles van aerody-
namica, en staat tussen een paar opmerkelijke
auto-onderdelen om de ontwikkeling te illustre-
ren. Oké, speciale buitenspiegels en glad afge-
werkte wielen kunnen we in dit verband plaatsen.
Maar een wielkast? En een radiateur?
Höfer meldt glimlachend dat het allemaal meetelt.
De nieuwe B is van een Cw-waarde van 0.30 naar
0.26 gesprongen. “Ook omdat de auto lager is ge-
worden natuurlijk.” Een fiks voordeel, vooral in de
dagelijkse praktijk, zo meldt de technicus. In de
NEDC-verbruikstest zal het pakweg 4 g/km CO2

schelen, maar zoals bekend rijden we in de praktijk
toch iets anders en levert de gunstiger luchtweer-
stand veel groter voordeel op. Al gauw een ver-
schil van 0,4 liter op 100 kilometer, als je het in ter-
men uitdrukt die de consument wat zeggen.
Welke rol spelen de gepresenteerde componen-
ten daarbij? 
“De ventilatieopening van de radiateur en ventila-
tor heeft radiaal geplaatste variabele jaloezieën.
Dat alleen brengt de luchtweerstandcoëfficiënt in
gesloten toestand van 0.27 naar 0.26. Ook een
verbeterde geleiding van de luchtstroming in en
om de wielkasten scheelt één punt. Dat gebeurt
door de combinatie van een glad afgewerkte bui-
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sinecure bij een dergelijke auto, want hij heeft
niet bepaald de optimale druppelvorm. Integen-
deel: er past een koelkast in. Toch deelt hij het Cw-
record bij Mercedes met de E-Klasse coupé. Bin-
nenkort komt er namelijk nog een extra gunstig
‘eco-pakket’ voor de B. Daarmee daalt de Cw ver-
der, naar 0.24.”

Meer dynamiek
Op zijn rondom onafhankelijke wielophanging 
en lange wielbasis (270 centimeter) stuurt de 
B verdienstelijk. Het zwaartepunt ligt merkbaar
lager dan voorheen. Voor vind je McPherson-tech-
niek, achter beschikt de as over een fraaie vier-
voudige wielgeleiding. Harde klappen komen
naar onze smaak toch wat te veel door, maar een
echt probleem is dat niet. In de meeste opzichten
is het een comfortabele auto met redelijk veel 
gevoel in de besturing en een aardige portie 
dynamiek. Zoals gezegd: er moeten nieuwe doel-
groepen worden aangeboord. 
Een kritiekpunt is zonder twijfel het matig zicht
schuin naar achter, door de brede midden- en
achterstijlen. De parkeerhulp is dus een aanrader.
Een ‘pieper’ is dan wel het minste, maar uitge-
breide geautomatiseerde parkeertechniek die 
actief helpt bij het inparkeren vind je in het popu-
laire Ambition-pakket van twee mille. Daarmee
heb je meteen de meeste andere zaken aan boord
die je in de ‘Mercedes klasse’ wenst.

Nieuwe veiligheidssnufjes 
Ronduit opmerkelijk is het feit dat de B veel high
end snufjes standaard aan boord heeft. Zeker als
je nagaat dat hij met prijzen vanaf € 26.990,- toch
niet al te hoog in de boom zit. Zo is een radarge-
stuurde botswaarschuwing altijd aan boord. De
werking kennen we van (veelal kostbaarder) mo-
dellen: het systeem signaleert een dreigende kop-
staart botsing en waarschuwt optisch en akoes-
tisch. Of voert bij vertraagd aanraken van het rem-

pedaal een maximale remingreep uit wanneer de
klap onvermijdelijk is geworden.  
De Collision Prevention Assist mikt primair op inci-
denten bij stadssnelheden, maar ook boven 30 ki-
lometer per uur geeft het volgens de technici
extra bescherming. Mercedes claimt dat zo’n een
op de vijf ‘kleine schades’ door achteroprijden
worden voorkomen, en in een kwart van de geval-
len ook de gevolgen van andere botsingen min-
der ernstig zijn.
Overigens blijft het daar zeker niet bij, want ook
een vermoeidheidssensor en bijpassende waar-
schuwing zijn standaard in de B. Op de grote weg
veroorzaakt vermoeidheid een kwart van alle bot-
singen, zo stelt Mercedes. Daarnaast is Pre-safe
standaard. Techniek die de auto op een dreigende
botsing voorbereidt door bijvoorbeeld diverse
zaken voor te spannen. Ook in samenwerking met
de botspreventie dus.
Er wordt voor de kostbaarste uitvoeringen 
sowieso een blik vol snufjes uit de hogere seg-
menten opengetrokken. Denk aan adaptieve wer-
king van het grootlicht, met sensoren die tegen-
liggers en voorgangers in het verkeer herkennen.

Of dodehoekwaar-
schuwing (op radarba-
sis) en een op de
voorin gebouwde ca-
mera werkende rij-
baanbewaking. Maar
ook zaken als verkeers-
bordherkenning, een
automatische ver-
keerslichtrem (kort
hard doordrukken, en
de rem houdt de auto
ook na loslaten stil tot
je optrekt), heuvelrem,
achteruitrijcamera, in-
ternetfunctionaliteit
en zelfs Distronic Plus
radargestuurde cruise
control, en zoals ge-
zegd actieve parkeer-
hulp zijn beschikbaar.

In het laatste geval hoef je eigenlijk alleen gas te
geven en te remmen, de techniek doet de rest.

Voldoende kracht
De nieuw ontwikkelde direct ingespoten 1.6 tur-
bokrachtbron (M270) hebben we al eerder voor-
gesteld. Met 90 kW bij 5.500 toeren voelt de basis-
versie niet echt vlot aan. De auto weegt dan ook
minstens rond de 1.400 kilogram. Maar dankzij de
uitstekend schakelende zesbak en de grote sou-
plesse (200 Nm tussen 1.250 en 4.000 toeren) valt
dat in feite best mee. Uiteindelijk valt met een
topsnelheid van 190 km/h en een sprint naar hon-
derd in 10,4 tellen prima te leven. Bovendien
heerst in het interieur een ontspannen rust.
Overigens heet deze versie met de onnavolgbare
Mercedes-logica ‘B 180 BlueEfficiency’, terwijl de
sterkere maar even grote 115 kW uitvoering, u
voelt hem aankomen, B 200 BlueEfficiency is ge-
doopt. Die heeft een kwart meer trekkracht. De
beide 1.8 dieselversies B 180 CDI en B 200 CDI rij-
den plezierig, maar kosten ook gevoelig veel meer
(vanaf € 31.990,-). Ze staan te boek voor 80 kW met
250 Nm trekkracht en 100 kW met 300 Nm. Alle
motoren hebben overigens een start-stopsysteem.
Tot slot de door Mercedes zelf ontwikkelde en
gebouwde 7G-DCT dubbelkoppelingversnel-
lingsbak. Een extra investering vanzelfsprekend,
maar zeker het overwegen waard. Hij werkt per-
fect en zorgt als gezegd voor een zelden eerder
vertoond groot bereik tussen de eerste en ze-
vende trap. De DCT biedt keuze uit een eco-
nomy- , sport- en handmatige stand. Tussentijds
de schakelflippers gebruiken kan altijd, waarbij
de versnellingsbak na tien tellen weer in de
 automaatstand terugspringt.

Het voorste subframe, met elektrisch bekrachtigde besturing via
een motor parallel aan de tandheugel daarop gebouwd. Overi-
gens helpt het ESP via de elektrische bekrachtiging actief mee,
door tegensturen bijvoorbeeld, wanneer de auto de koers dreigt
te  verliezen.

De uit grote modellen tot aan de S-Klasse bekende, nog nieuwe OM651 turbodiesel werd verkleind
van 2,2 naar 1,8 liter inhoud, en aangepast op dwarse plaatsing in plaats van lengte-inbouw.
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