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Toen Mercedes in 1998 met de A-Klasse begon
waren ze er nog van overtuigd dat er snel een
brandstofcelvariant van zou gaan komen. Om
ruimte voor de waterstoftanks te creëren werd de
bodemplaat dubbel (sandwichconstructie) uitge-
voerd. Omdat de in 2005 gelanceerde B-Klasse op
basis van de A werd gebouwd, kreeg ook hij deze
dubbele bodem. Bij die constructie werden speci-
aal voor deze twee auto’s motoren voor dwarse
plaatsing ontwikkeld, Mercedes had ze nog niet.
Deze motoren stonden schuin, zodat ze bij een
zware aanrijding in de dubbele bodem kunnen
wegschuiven, voor meer veiligheid.
De nieuwe bodemplaat heeft geen sandwich-
constructie meer. Dat maakte het mogelijk om
nieuwe, breder toepasbare motoren te ontwikke-
len en bestaande motoren uit andere modellen
te gebruiken. De nieuwe benzinemotoren van de
B-Klasse zijn zo ontworpen dat ze zowel dwars
als in lengterichting kunnen worden geplaatst.
Aan deze motoren hangt een nieuw ontwikkelde
handgeschakelde zesbak, of een automaat met
dubbele koppeling (7G-DCT) en zeven versnel-
lingen.

Goede warmtehuishouding
De 1.595 cm3 metende viercilinder benzinemotor
is de eerste telg uit de nieuwe M270 motoren-
reeks. In deze motoren heeft Mercedes de tech-
nieken toegepast die vorig jaar in de V-motoren
van de S-Klasse zijn geïntroduceerd. Zo hebben
deze vierpitters meervoudige directe inspuiting.
Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden kan
er tot vijf keer per arbeidsslag worden geïnjec-
teerd. Dit met een maximale druk van 200 bar.
Meervoudige ontsteking moet zorgdragen voor
een perfecte verbranding van het mengsel. 
Om verbruik en uitstoot te reduceren zijn de 
motoren voorzien van een geregelde water-, en
oliepomp en een start-stopsysteem. Zijn lage 
gewicht van 137 kilo heeft de motor te danken
aan het aluminium motorblok en cilinderkop, en
de hol uitgevoerde krukas.
De 1.6 wordt met twee vermogens geleverd (zie

tabel). Opmerkelijk is het lage toerental (1.250
t/min) waarbij het maximumkoppel wordt bereikt.
Het koelsysteem van de M270 is zo ontworpen
dat bij snelheden tot 200 km/h geen verrijking
van het mengsel nodig is om de temperatuur van
de cilinderkop in toom te houden. Daartoe zitten
er tussen de bougies en injectoren koelvloeistof-

kanalen met een doorsnede van 3 millimeter.
De geregelde waterpomp en een kogelklep in het
systeem sluiten de koelvloeistofcirculatie af tij-
dens de opwarmfase. Zodoende kan de motor
snel op temperatuur komen. Een elektronisch 
geregelde thermostaat zorgt voor een motortem-
peratuur die past bij de rijomstandigheden. 

B komt vóór de A
Nieuwe constructie voor Mercedes-Benz B-Klasse

Tijdens de IAA te Frankfurt stelt Mercedes-Benz de nieuwe B-Klasse voor. Technisch is hij

 geheel anders dan zijn voorganger. Niet alleen qua model, ook wat betreft de constructie,

nu zonder ‘sandwich’ bodemplaat. Verder zijn onderstel, versnellingbakken, wielophanging

en stuurinrichting nieuw. Al die componenten krijgt de toekomstige, kleiner en sportiever

ogende A-Klasse ook. Na de A belooft Mercedes nog meer carrosserievarianten op deze basis.

Uiterlijk en interieur van de B-klasse moeten officieel geheim blijven tot de onthulling op de IAA show, zelfs als computerprojectie
 krijgen we hem nog niet te zien.

Technische specificaties Mercedes-Benz B-Klasse
Motorgegevens benzine B 180 BlueEFFICIENCY B200 BlueEFFICIENCY
Cilinderinhoud (cm3) 1.595 1.595
Vermogen (kW bij r/min) 90/5.000 115/5.000
Koppel (Nm bij r/min) 200/1.250-4.000 250/1.250-4.000

Motorgegevens diesel B 180 CDI BlueEFFICIENCY B200 CDI BlueEFFICIENCY
Cilinderinhoud (cm3) 1.796 1.796
Vermogen (kW bij r/min) 80/3.200-4.600 100/3.600-4.400
Koppel (Nm bij r/min) 250/1.400-2.800 250/1.600-3.000
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Verkleinde diesel
De diesel in de B-Klasse is afgeleid van de in 2008
geïntroduceerde OM651. De cilinderinhoud daar-
van is van 2.143 cm3 teruggebracht naar 1.796 cm3.
Dit is gedaan door de slag van 99 millimeter naar
83 te verkleinen. Bij de ontwikkeling van deze
motor met door tandwielen aangedreven nokken-
assen, was al rekening gehouden met een dwarse
inbouw. Regeren is vooruitzien nietwaar? 
Alleen de aandrijfriem voor de dynamo en ver-
dere aggregaten, de positie van de turbo en de
luchttoevoer zijn aangepast. Mercedes monteert
in deze motor langere zuigers. Die moeten, door
een geringere leibaandruk, de wrijvingsweerstand
verlagen. Ook de wrijvingweerstand van de twee
balansassen is verminderd en verder heeft de
turbo een betere werkingsgraad gekregen. Naast
een regelbare oliepomp heeft de diesel ook  uit-
schakelbare olienevelaars. Die koelen de  zuiger-
bodem alleen als het nodig is. Dat scheelt weer
ietsje in energie en brandstof.

CVT wordt 7G-DCT
Voor de B-Klasse heeft Mercedes twee nieuwe
 versnellingsbakken ontwikkeld. Beide zijn zeer
compact gebouwd. De zevenbak met dubbele
koppeling is 367 millimeter lang en weegt 86 kilo.
De handgeschakelde zesbak heeft een lengte van
slechts 345 millimeter en een massa van 46 kilo.
In vergelijking met de traploze CVT uit de vorige
B-Klasse heeft de 7G-DCT bak een 9% betere wer-
kingsgraad. Mercedes heeft de automaat voorzien
van natte koppelingen. De bak is afgevuld met zes
liter speciaal ontwikkelde hydraulische olie. Een
oliekoeler houdt de temperatuur binnen de
 perken. Het hydraulische systeem heeft een
 mechanische en een elektrische oliepomp. Die
laatste zorgt voor druk bij stilstand. De ‘B’s hebben
immers een start- en stopsysteem en dus moet
de bak tijdens stilstaan op druk kunnen worden
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 gehouden. De elektrische pomp kan, indien de
omstandigheden dit noodzakelijk maken, ook de
mechanische pomp ondersteunen.
Ook de parkeerstand wordt elektro-hydraulisch
bediend. Daardoor waren de ontwerpers vrij om
een plaats voor de versnellinghendel te kiezen,
die geen mechanische verbinding met de trans-
missie heeft. Hij zit nu rechts aan de stuurkolom.
Geheel volgens de trend heeft de bak drie scha-
kelprogramma’s, te weten economy, sport en
handmatig.
De handbak is gelijktijdig met de automaat ont-
wikkeld en deelt een aantal componenten 
met de 7G-DCT. Ter
vermindering van de
weerstand en voor
een betere schakeling
in koude toestand
loopt de bovenste van
de drie tandwielassen,
versnelling drie, vier
en achteruit, niet in
het oliebad.
Kenmerkend voor
beide bakken is de
grote spreiding van de
versnellingen. Volgens Mercedes kan door de
korte één met een treingewicht van 3,4 ton mak-
kelijk worden weggereden. De lange zes en/of
zeven zorgen daarentegen voor een laag verbruik
op snelheid. 

Onafhankelijk rondom
Had de vorige B nog een semi-onafhankelijke
wielophanging achter, de nieuwe heeft rondom
onafhankelijke ophanging gekregen. Bij de volle-
dig nieuwe achteras wordt elk wiel geleid door
drie dwarsarmen en één arm in de lengterichting.
De constructie bestaat, ter verlaging van het onaf-
geveerde gewicht, grotendeels uit aluminium.
Bij de vooras met veerpoten zien we een elektro-
mechanische stuurbekrachtiging. De elektrische
stuurhulp zit direct aan het stuurhuis gemonteerd
en werkt via een tandheugel. De elektrische
 bekrachtiging werkt nauw samen met het ESP-
systeem. Zo kan de stuurinrichting tegensturen
bij overstuursituaties, corrigeren bij remmen,
 aandrijfreacties in het stuur verminderen, en
 corrigeren bij zijwind of zijdelings aflopend weg-
dek. Last but not least maakt deze stuurinrichting
het mogelijk de B van een volautomatisch
 inparkeersysteem te voorzien. 

De compact gebouwde M270
motor heeft met een boring
van 93,0 millimeter en een
slag van 73,7 millimeter een
inhoud van 1.595 cm3. Opmer-
kelijk, een korteslagmotor en
toch over een breed toerenge-
bied een goed koppel.

De onafhankelijke achterwielophanging moet de B een goed
weggedrag bezorgen.

Volgens Mercedes heeft de nieuwe 7G-DSG automaat geen meer-
verbruik ten opzichte van de handbak.

De nieuwe zesbak F-SG 310 is uiterst compact gebouwd, dankzij
zijn korte drie-assige constructie.
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