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Zoals zo vaak, de laatste variant van een model-
generatie die afgelost moet gaan worden is niet
alleen alle eventuele kinderziektes te boven, het 
is ook de best aangeklede en meest opgesierde 
modelversie. De nu pas kort leverbare C-Klasse-
modellen behoren tot de generatie W 204, die in
2007 van start ging. Dat gaat dan vanaf de W 201
in 1982, ofwel de 190 serie, als eerste generatie. 

Elf jaar later volgde als tweede generatie de W 202,
omgedoopt in C-Klasse. Na zeven jaar kwam de
geheel herziene W 203, na weer zeven jaar het
huidige model W 204.
Alle reden om aan te nemen dat deze generatie
over de helft van zijn leven is. Met de facelift die
rond de jaarwisseling werd aangekondigd moet
de C-Klasse nog een paar jaar voort, tot weer

iets heel nieuws hem komt vervangen. “Op meer
dan 2000 punten gewijzigd”, zo wil Mercedes
benadrukken dat het niet alleen gaat om wat
modieuze cosmetische ingrepen. Inderdaad is
niet het uiterlijk het meest veranderd, maar de
hele binnenkant. Waarmee we zowel techniek
als interieur bedoelen, beide dicht naar het ni-
veau van de E-Klasse getild. Die bracht weer

Nieuwe Mercedes-Benz C vol vernuft
Topklasse techniek daalt af naar middenklasse

Het lijkt aannemelijk dat de C-Klasse nu zijn laatste fijnslijpbehandeling heeft gekregen, voor-

dat een volledig nieuwe generatie zal aantreden. Veel mooie techniek uit jongere generaties

van de grotere modellen geeft nu de middenklasse-Mercedes frisse glans. Geen grote novitei-

ten zoals bij de introductie van een nieuwe modelgeneratie voorkomen, maar een hele lading

nieuwe snufjes en verfijningen die eerst exclusief voor luxere modellen waren.

Klinkt simpel, “nu alle mo-
dellen met start-stop, be-
halve de 4Matic”. Dit komt er
allemaal kijken bij deze Blu-
eEfficiency-maatregel. Het
omvat een meetsysteem om
te bepalen welke cilinder bij
herstarten het eerst ontsto-
ken kan worden om de star-
ter een handje te helpen.

Extra sensoren, zoals voor geopende motorkap,
boordspanning, krukas Hall-sensor enz.

Versterkte startmotor

Elektrische pomp in automatische transmissie

Aangepaste stuureenheid aandrijflijn

Eco-knop op dashboard, verklikker in meterpaneel

Extra back-up accu
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De nieuwe viercilinder diesel is er in vermogensvarianten van 88 tot 150 kW. Met alle aanbouwdelen
onder één deksel ziet het eruit alsof er minstens een V6 staat. Let op de distributie in moderne stijl,
achterop de motor.

onder meer een gewichtige tweede accu als re-
serve-stroomopslag figureert.
Hij moet opvangen dat een aantal elektrische ac-
cessoires doordraait als de motor even uit gaat, en
garanderen dat er altijd genoeg stroom is om de
motor weer aan te slingeren. Een van de Plus-toe-
voegingen in de automaat is bijvoorbeeld een
elektrische hydrauliekpomp, die het schakelme-
chanisme op druk houdt als de motor niet draait.
Weer wat extra gewicht dus, en een extra stroom-
verbruiker op momenten dat de motor stilgelegd
wordt.

Internettoegang
Een hele echte primeur biedt het nieuwe C-dash-
board met de nieuwste generatie infotainment-
systemen, die ook in andere modellen gaan ko-
men. Hiermee sluit Mercedes aan bij de moderne
ontwikkelingen, aankoppelen van MP3-apparaten
en mobiele telefoons wordt mogelijk. Er is zowel
draadloze Bluetooth als een USB-aansluiting. Die
zakapparaten kunnen dan het nieuwe centrale
beeldscherm gebruiken.
Bij de modernisering hoort ook een COMAND
Online-systeem, dat verbinding met internet
kan maken. Alleen als de auto stilstaat is er vrije
toegang, tijdens het rijden zijn alleen bepaalde
diensten via het Mercedes-Benz netwerk be-
schikbaar. Best handig is, dat zo ook thuis op de
pc voorbereide routes naar het navigatiesysteem
in de auto geseind kunnen worden, zodat je na
instappen niks meer hoeft te programmeren.
Verder heeft het verbeterde navigatiesysteem
de actuele mogelijkheid met keuzemogelijkhe-
den voor de zuinigste route, naast de snelste,
kortste of  optimale route. >

Bijna dertig jaar geleden een absolute trendsetter, de ‘raumlenker’-achteras. Voor elk soort
wielbelasting een afzonderlijke draagarm, waarbij alleen in het begin nogal eens problemen
optraden met speling op één van de in totaal tien armen.

draaiende V6. Bij andere modellen komt de extra
efficiency op rekening van een start-stopsysteem
en nieuwe automatische transmissie. Ook de C 350
heeft start-stop en die 7G Tronic Plus, en dankt
mede daaraan dat hij 31% zuiniger is dan de voor-
gaande V6 zonder ‘Plus’-verbetering in de auto-
maat. Wederom voert Mercedes de efficiency ten
top, door viercilinders voortaan dezelfde 7G Tronic
Plus mee te geven. Tot nu toe kregen alleen V6-
versies (standaard) een zeventrapsautomaat mee.
Voortaan dus één handgeschakelde en één auto-
matische bak voor de hele modelserie, waarbij de
zeventrapsautomaat meteen flink verbruiksvoor-
deel brengt tegenover de vijftrapsautomaat in
voorgaande viercilinder C-modellen. Het is zelfs
zo dat handgeschakelde benzineversies met hun
zesbak volgens NEDC-opgave nu iets meer ver-
bruiken dan automaatversies!

Overal optimaliseren
Deze herziening van de C laat zien dat met de-
tailwerk blijkbaar nog een boel te winnen valt.
Zo zou de AMG-uitvoering met onveranderde
motor toch tien procent zuiniger zijn, dankzij het
betere schakelprogramma van de nieuwe trans-
missie en overstap op een elektrisch aangedre-
ven stuurbekrachtiging.
Het kan ook helpen dat de C nu een aluminium
motorkap heeft gekregen, in alle versies. Maar
het lijkt dat de aluminium motorkap de auto niet
lichter maakt, alleen andere veranderingen com-
penseert die juist gewicht toevoegden. Aan de
andere kant bijvoorbeeld werd het dashboard
omvangrijker, nu er net als bij de E-Klasse een
 opbouw tot boven de middenconsole aan zit.
Daarin kan mooier en beter zichtbaar het infor-
matiebeeldscherm worden ondergebracht, dat
eerst in een opklapdeksel zat. En er is het Eco
start-stopsysteem in alle modellen, waarin 

nieuwigheden uit de S-Klasse naar een breder
publiek, nu belanden ze dus via de E in de C, bij
het grote publiek.

Nog meer Efficiency
Het is weer niet zo dat kleinere modellen altijd
alleen maar hun moois erven van grotere broers.
Het was tenslotte de 190 die destijds de primeur
kreeg van de ‘raumlenker’-achteras, de multilink-
ophanging met vijf armen per kant zoals nu bij-
na alle Mercedessen hebben. Minder lang gele-
den debuteerden bijvoorbeeld in de C de eerste
varianten van de 2.2 diesel, uitgegroeid tot een
familie die nu in elke viercilinder diesel-Mercedes
staat.
Nieuwe motoren heeft de herziene C ditmaal niet
te bieden, geleidelijk aan waren alle aggregaten al
vervangen. Allemaal gaan ze nu samen met het
BlueEfficiency zuinigheidslabel, ook de opbouw
van het motorgamma doet Mercedes zeer effi-
ciënt. Zowel in benzine als diesel is er één soort
viercilinder en één zescilinder beschikbaar, als we
even afzien van de sinds 2007 niet meer gewij-
zigde AMG V8-variant. Vier diesel-viercilinders
hebben alle hetzelfde 2143 cc motorblok, drie
benzine-viercilinders gebruiken alle de nieuwste
1.8 turbomotor.
Ongewijzigd is de 3.0 V6 diesel, wel nieuw voor
de C-klasse is de vorig jaar in het CLS-model ge-
debuteerde direct ingespoten 3.5 V6 benzinemo-
tor. Daarmee hebben alle C-Klasse-versies directe
injectie, behalve de AMG die niet omschakelt op
de nieuwere 5.5 turbo-V8 met directe injectie. Hij
houdt de vrij-aanzuigende 6.2 V8 met inspuiting
in de inlaat, maar krijgt daar wel de nieuwe ze-
venversnellings Speedshift MCT-dubbelkoppe-
lingbak bij.
Een flinke slag in zuinigheid maakt vooral de C 350
met zijn gloednieuwe, deels op mager mengsel
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Voor wie het simpel wil houden is een eenvoudi-
ger, goedkoper navigatiesysteem aan de opties
toegevoegd. Dat kan als los kastje aan het basis-
stereosysteem gekoppeld worden. Het achteraf in
te bouwen Becker-navigatieapparaat komt in het
dashboardkastje.

Exclusieve hulptroepen
Ligt het aan de trend naar downsizing, dat Merce-
des nu (haast) alles wat ooit voorbehouden was
aan de hogere klassen, nu ook in kleinere verpak-
king kan leveren? Acht assistentiesystemen doen
hun intrede bij de C-Klasse, allemaal bekend uit 
de E- en S-Klasse. U zult begrijpen dat het niet al-
lemaal standaard wordt meegeleverd, het zijn op-
ties. Maar daarmee kan wel een C-Klasse net zo
ver opgetuigd worden als een E-Klasse, voor wie
een maatje kleiner wil gaan rijden zonder in te le-
veren op geavanceerde voorzieningen.
Zo kan nu ook een C-Klasse beschikken over Pre-
Safe Brake, een uitbreiding op radargestuurde in-
telligente cruise control Distronic Plus. De auto
waarschuwt voor een dreigende botsing, trekt
vast (omkeerbaar) de gordels een stukje aan als je
dan niet remt, en begint desnoods vanzelf te rem-
men, tot aan een volle noodstop op het laatste
moment. Op basis van dezelfde metingen die Dis-
tronic Plus gebruikt om tussen 0 en 200 km/h au-
tomatisch de snelheid te regelen, dus tot en met
automatisch meerijden in een file.
Pre Safe Brake werkt overigens niet tot 0 km/h,
omdat er geen sensoren bij zitten die nauwkeurig
genoeg op korte afstand meten. Beneden 30 km/h
grijpt Pre Safe niet in. Nog een beperking is dat
Pre Safe niet snel genoeg kan reageren bij groot
snelheidsverschil, zoals kan voorkomen bij nade-
ring van de staart van een stilstaande file. Als je
dat doet met maximaal 70 km/h brengt Pre Safe
nog tijdig redding wanneer je zelf zit te suffen.
Je wordt geacht ook zelf een beetje op het verkeer
te letten. Als geheugensteuntje daarvoor ver-

schijnt Attention Assist, een vermoeidheidswaar-
schuwing. Net als in de grotere modellen houdt
die assistent een groot aantal gegevens in de auto
bij, om te beoordelen hoe de rijomstandigheden
zijn en hoe de rijder reageert. De bestuurder wordt
niet direct opgemeten, alleen de manier waarop
hij de auto bestuurt. Duur van de rit en tijdstip van
de dag of nacht tellen ook, uit acties van ABS, ASR
of ESP poogt de assistent af te leiden of sprake is
van slecht weer met gladheid. Zo kan deze assis-
tent redelijk inschatten of de bestuurder voldoen-
de wakker en goed gecoördineerd zijn werk doet,
of dat het systeem een waarschuwing op het dis-
play moet brengen: hoog tijd voor een pauze.

Helemaal bijgewerkt
Een camera achter de voorruit voorziet de adap-
tieve grootlichtassistent en de rijbaanwaarschu-
wing van gegevens. Wie adaptieve koplampen bij-
bestelt kan dat uitbreiden met de grootlichtassis-
tent, die automatisch als voor- of tegenliggers in
zicht komen de grootlichtbundel bijstelt om ver-
blinding te voorkomen. Hij doet dus meer dan au-

tomatisch dimmen, door de grootlichtbundel bij
te stellen is er steeds het maximaal mogelijke
zicht. De rijbaanwaarschuwing door middel van
beeldanalyse werkt actief. Bij onbedoeld over-
schrijden van een rijbaanmarkering stuurt een se-
lectieve ESP-remingreep de auto terug, als niet
gereageerd wordt op de eerder afgegeven waar-
schuwende trilling in het stuurwiel.
Evenzo wordt met ESP bijgestuurd als een reactie
uitblijft op een waarschuwing van de dodehoek-
assistent, wanneer je ingehaald wordt en toch
naar links zou sturen. In dit geval zorgen radars in
beide hoeken van de achterbumper voor detectie
van links of rechts vlak achter je rijdende voertui-
gen. Er gaat een waarschuwingsdriehoek in de
buitenspiegel branden, stuur je nu toch nog naar
een naastliggende rijbaan, dan remt de auto kort
met de wielen aan de andere kant om terug naar
de eigen baan te sturen.
Mercedes kiest niet voor koerscorrecties via het
stuurwiel, door met de bekrachtiging een stuur-
koppel op te wekken. Mogelijk is dat wel, bij Park
Assist dat als uitbreiding voor Parktronic beschik-
baar komt. Met twee extra ultrasoonsensors, links
en rechts opzij in de voorbumper, meet Park Assist
vrije parkeerruimte langs de weg, bij snelheden
tot 1 m/s (36 km/h). Is een geschikt plekje gevon-
den, dan helpt Park Assist ook met inparkeren
door via de stuurbekrachtiging automatisch de
juiste stuurbewegingen uit te voeren.
Als laatste nieuwe hulp kent de camera achter de
voorruit nog een kunstje, voor de Speed Limit 
Assist. Hij herkent verkeersborden met snelheids-
geboden, en laat die zien in het display dat cen-
traal in de snelheidsmeter is verwerkt. Daarmee is
de C-Klasse voor het moment weer helemaal bij,
met de nieuwste technieken en accessoires die nu
gangbaar zijn. 

De dodehoekassistent in beeld. Waarschuwing in de spiegel, nog eentje in het display binnen de snelheidsmeter. Geef je toch richting
aan naar links, dan krijg je nog een geluidswaarschuwing, en desnoods een automatische stuurcorrectie. Dus als het nu nog misgaat
moet het haast wel expres zijn gebeurd.

Een nieuwe middenconsole, met nieuwe geïntegreerde stereo,
en een nieuw beeldscherm erboven geven nagenoeg dezelfde in-
druk als de cockpit van een E-Klasse-model.

Bij bi-xenon koplampen zitten ook led richtingaanwijzers onder-
aan, en een soort gestileerde ‘C’ als stadslicht. Daarachter zit nog
een lamp, die met een spiegelsysteem als statische bochtverlich-
ting opzij schijnt.

11AMT006_Arttechnischuitgelicht.qxp:Opmaak 1  6/14/11  7:46 PM  Page 34

3


