MB W123-Club Nederland

DE UNIMOG, EEN LEVENDE LEGENDE
DEURRUBBERS
DE STEILE WAND EN DE WATERBAK
ZOMERTREFFEN OP DE VELUWE
AAN DE ANDERE KANT VAN DE WERELD

123420

Colofon
DE KOERIER is een uitgave van
MB W123-Club Nederland
www.mbw123club.nl
Sinds 2005 lid van FEHAC
Lidnummer 2005257
De MB W123-Club is aangesloten
bij Stichting Mercedes-Benz
Automobiel Clubs

CONTRIBUTIE
45,- euro per jaar

DE KOERIER
De Koerier kent 4 uitgaven per jaar.
In de maanden maart, juni, oktober
en december zal deze aan de leden
gezonden worden.
Uw digitale kopij kunt u zenden aan:
koerier@mbw123club.nl.

FEDOR TANKE Voorzitter

Sluitingsdatum volgende Koerier

voorzitter@mbw123club.nl

28 februari 2021

KAREL HERBERIGS Secretaris, Ledenadminstratie

INHOUD

secretaris@mbw123club.nl

De clubredactie behoudt het recht om
teksten te wijzigen. De MB W123

HENK-JAN VERSLUIS Penningmeester

CLUB NEDERLAND is niet verant-

Waterhoen 21 | 3972 RA Driebergen

woordelijk voor de inhoud van de

tel: 0343 - 51 88 33 | penningmeester@mbw123club.nl

advertenties.

RENÉ METZ Evenementencoördinatie

ADVERTEREN

tel: 06 - 5384 8455 | evenementen@mbw123club.nl

A4 voor 120,- euro
A5 voor 60,- euro

JAAP DE WIT Techniek

A6 voor 30,- euro

Duikerlaan 276 | 2903 AC Capelle a/d IJssel
tel: 010 - 455 91 24 | techniek@mbw123club.nl

Advertenties worden per kalenderjaar, in vier achtereen-volgende uitgaven van deze KOERIER geplaatst.

PR.

DRUKWERK

MARTIN VAN AARSEN Webmaster & Hoofdredacteur Koerier

Editoo
Oplage: 330 exemplaren

tel: 074 – 278 36 41 | koerier@mbw123club.nl

PAUL VOSSEN Redacteur

COVERFOTO

koerier@mbw123club.nl

Tourrit Noord-Veluwe

De jaarlijkse contributie dient vòòr

NL88 INGB 0004 3458 79,

Beëindiging van het lidmaatschap

20 januari van ieder verenigingsjaar

t.n.v. MBW123-Club Nederland,

dient uiterlijk 1 oktober per e-mail

voldaan te worden op rekening-

Waterhoen 21, 3972 RA

te geschieden aan de Secretaris via

nummer:

te Driebergen.

secretaris@mbw123club.nl

MB W123-CLUB NEDERLAND - Koerier 4-2020

Voorwoord
Beste W123 lovers,
De bezoekers van ons zonovergoten Veluwetreffen laten
Ondanks Corona en Covid-19 wel weer een heel mooi

zich niet zo makkelijk om de tuin leiden en beleefden een

nieuw clubblad met een mooi verhaal over de Unimog

hele leuke rit met prachtig weer - onze enige rit dit jaar!

en de Einfahrbahn die velen van jullie kennen van de

Ook de taxichauffeurs in Marokko en Tunesië laten zich

mooie Daimler-Benz prospectus en promotiefilms. Niek

niet van de wijs brengen en rijden al sinds jaar en dag in

Bulting stelt zichzelf en zijn mooie 280E aan ons voor in

hun W123 die ze - terecht denk ik -meer vertrouwen

Zypressengrün metallic (DB 876) en Jaap laat weten waar

schenken dan de Renault -afleggertjes waar hun regerin-

op u moet letten als u uw W123 in deze maanden van

gen ze liever in zien rijden.

strooizout stilzet. Als aanvulling op de tip het contact 7
en 8 van het brandstofpomprelais door te verbinden om

De Kisslingbox - een onontbeerlijk extra voor in de

de benzinepomp te laten draaien, kan ik meegeven dat

W123-middenconsole en de contributiebetaling met fraai

de inspuiters ook kort kunnen worden "doorgespoeld"

tijdsbeeld ronden deze Koerier weer trefzeker af.

door met de automaat in stand R of D en de startmotorstand van het contactslot te bedienen; de benzinepomp

Ik hoop dat u deze dagen veel leesplezier beleeft aan de

loopt dan wel maar de startmotor niet. Niet te lang want

Koerier en dat we elkaar in het nieuwe jaar weer live

het koude-start-ventiel wordt ook aangestuurd.

mogen zien. In die zin blijf gezond en blijf uw W123
trouw.

Over de E van Einspritzung gesproken: toen een milieubewuste mevrouw onlangs meende mij te moeten vragen

Fedor Tanke

hoe milieuvriendelijk mijn groene (DB 861, Silbergrün)
280E eigenlijk wel is, kon ik haar gerust stellen dat de "E"
staat voor "elektrisch" en 280 staat voor het aantal Kwh...
Toch handig zo'n "E".
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EEN LEVENDE LEGENDE

De Unimog
De Unimog is géén tractor en ook
géén kleine vrachtwagen, het is een
UNIversal-MOtor-Gerät (universeel-
motor-werktuig), afgekort tot UNI
MOG.
Als de Unimog eind 1947 in productie gaat is dit het begin
van een periode waarin deze kleine vrachtwagen en
landbouwvoertuig uitgroeit tot een van de laatste levende legendes van de huidige auto-industrie. In de afgelopen jaren heeft de Unimog zich bewezen als een veelzijdig
inzetbaar voertuig over de gehele wereld, en waarvan er

De eerste tekeningen van Friedrich tonen een "motorisch
aangedreven universeel apparaat voor de landbouw", de
naam Unimog bestaat nog niet. In eerste instantie wordt
het nog een Allzwecktraktor genoemd. Vierwielaandrijving en vier wielen van dezelfde grootte kenmerken het
eenvoudige voertuig, dat met 25 pk (18 kW) is bedoeld
als trekker, voor het trekken van landbouwmachines,
aandrijven van stationaire machines en als leveringsvoertuig voor de landbouw; Niemand denkt aan de vele latere toepassingen in de naoorlogse periode. Zes versnellingsstappen tot 50 km/h worden gepland, aandrijving
voor hulpwerktuigen en apparaten vooraan, hefinrichting achter, laadruimte in het midden. Alles bij elkaar een
eenvoudig, maar buitengewoon en uniek concept.
Friedrich legde contacten met de toenmalige Amerikaanse bezettingsmacht en verwierf al in oktober 1945 een van

tot op heden circa 380.000 stuks van zijn gebouwd.

de zeldzame "Productieorders", d.w.z. een productiever-

Zijn basisconcept is: vier even grote wielen, extreme off-

en productie in Schwäbisch Gmünd, een van huis uit

road mogelijkheden mogelijk gemaakt door de portaal-

gunning. Erhard & Söhne is partner voor de ontwikkeling
goud- en zilverwerkfabriek.

assen, vierwielaandrijving met differentieel sloten aan de
voor- en achterzijde, compacte afmetingen en, last but not
least, de mogelijkheid om een verscheidenheid aan
hulpwerktuigen en apparaten aan te drijven. Door de

SPOORBREEDTE GELIJK AAN TWEE RIJEN
AARDAPPELEN

korte wielbasis, heeft de Unimog een kleine draaicirkel
en is daarmee uiterst wendbaar.

De ontwerpers denken praktisch: de spoorbreedte van
1270 mm komt overeen met twee rijen aardappelen.

Het verhaal van de legendarische Unimog begint net zo

Talrijke functies maken het nieuwe voertuig uniek, onder

avontuurlijk als de tijd waarin dit ongewone voertuig

andere de relatief hoge snelheid, portaalassen met spi-

wordt geboren. De ontwikkeling startte aan het einde van

raalveren, vierwielaandrijving met differentieel sloten

de Tweede Wereldoorlog toen Duitsland geheel in puin

voor en achter, onderstelconstructie vergelijkbaar met

lag. Zijn uitvinder is Albert Friedrich, tijdens de oorlog

een vrachtwagen, ophangpunten voor apparaten voor, in

betrokken bij de ontwikkeling van vliegtuigmotoren bij
Daimler-Benz AG. Hij hield zich tijdens de Tweede Wereldoorlog al bezig met het idee van een compacte
werkmachine. In 1945 begon Friedrich met de ontwikkeling van de Unimog. Het begon als een landbouwvoertuig, maar het moest heel anders zijn dan een klassieke
tractor. Als partner voor de ontwikkeling van het nieuwe
voertuig vindt de ingenieur onder andere zijn voormalige werknemer Heinrich Rößler, voorheen ook werkzaam
in de personenauto en motoren ontwikkeling van Daimler-Benz. Het idee spreekt Rößler aan, want hij werkt
sinds het einde van de oorlog als hulpverlener in de
landbouw en kan daaruit veel ervaringen opdoen.
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het midden, zij en achter evenals de werking van een PTO-

voorkamer -dieselmotor. De eerste voorloper van de

asvoorzijde, in het midden en achter.

OM636 was een benzinemotor welke in 1937 in de 170V
werd gebruikt. Deze motor fungeerde ook als startmotor

De power take-off (PTO) of krachtafnemer is een voorzie-

van de grote Tigertank. Na de oorlog werd de motor

ning op een versnellingsbak of reductiebak van vooral

doorontwikkeld tot diesel. De OM636-motor kwam in-

tractoren. Met als doel het aandrijven van werktuigen of

1949, in het model 170D, op de markt. De basisversie

apparaten die aan het voertuig gekoppeld zijn. De aan-

bood 28 kW (38 pk) vermogen uit 1,7 liter cilinderinhoud.

drijfas of aftakas van het werktuig/apparaat wordt ge-

Ook de opvolger van de 170D, de 180D (W120, kleine

koppeld aan de PTO. Het voertuig kan eventueel uitslui-

"Ponton"), gebruikte de OM636, met licht vergrote inhoud

tend als aandrijving van het werktuig dienen, zonder dat

van 1,8 liter en 32 kW (43 pk) vermogen. In beide carros-

het zich verplaatst. Voordat er de PTO was werden

serievarianten werd dit motortype de oervorm van de

werktuigen meestal door middel van drijfriemen aange-

legendarische, onverwoestbare Mercedes-dieselmoto-

dreven.

ren.
Niets staat de productie in de weg – echter heb je nog
steeds de juiste partner nodig. Het bedrijf Erhard &
Söhne komt niet in aanmerking, ondanks hun grote inzet
tijdens de ontwikkeling. Er zijn niet voldoende technische
en financiële vereisten voorhanden voor grootschalige
productie. Verschillende autofabrikanten worden benaderd waarvan velen zelf ook druk bezig zijn om weer
overeind te krabbelen. Met de machinefabriek Gebrüder
Boehringer in Göppingen kwam het in 1947 tot een
overeenkomst, een fabrikant van buiten de auto-indu-

Eerste testvoertuig uit 1946

strie. Boehringer doet dit ook omdat het bedrijf moet

Het eerste testvoertuig met zijn glooiende voorzijde, de

ductie en daarom dringend op zoek is naar civiele pro-

cabine met een canvas top en de laadruimte erachter komt
al grotendeels overeen met het latere productiemodel.
Gedurende deze tijd wordt ook de door Hans Zabel gecreëerde naam ingevoerd: De term UNIversal-MOtor-Gerät wordt afgekort tot Unimog.

worden ontmanteld op basis van zijn eerdere wapenproductie.
Materiaal voor serieproductie wordt aangeschaft, geen
gemakkelijke opgave in deze tijden. De ontwikkelaars
zijn onder anderen op zoek naar de juiste banden en de
nodige appendages voor hun voertuig. Er zijn diverse
passende maten banden op de markt, maar het juiste
profiel is er nog niet. Uit voorlopige testen bleek dat de
bestaande profielen niet geheel geschikt zijn voor alle
toepassingen en kenmerken van de Unimog. Het probleem was dat niet de gehele tractiekracht van de motor
was te gebruiken bij lage luchtdruk op het veld en bij
normale luchtdruk op de weg. Dit probleem kon alleen
worden opgelost in samenwerking met een bandenfabrikant. Maar welke producent is bereid om het risico te
nemen voor de ontwikkeling van een speciale band voor
een nieuw en volledig onbekend voertuig. Veel overredingskracht was noodzakelijk en uiteindelijk is Continental AG in Hannover bereid gevonden om het risico te

Unimog U 25, Baureihe 70200 voorserie

Toen nog met een benzinemotor, omdat de door Merce-

nemen. Continental ontwikkelt speciaal voor de Unimog
het Profiel "SR-1". Deze band is zowel geschikt voor de
weg, veld en het bos.

des-Benz in ontwikkeling zijnde dieselmotor nog niet
klaar is. Vanaf 1947 kon Daimler-Benz pas de OM 636

Slechts enkele maanden later, wordt de Unimog voor het

leveren. De OM636-Motor is een viercilinder viertakt--

eerst aan het publiek voorgesteld op de eerste naoorlog-
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se tentoonstelling van de Duitse Landbouw Maatschappij
(DLG) in Frankfurt in 1948.
In augustus 1948 is het zover: Bij Boehringer begint de
serieproductie van de Unimog. In alle haast, moest een
nieuw verkoopteam uit de grond worden gestampt. En
het is niet alleen de landbouw die geïnteresseerd is in het
nieuwe voertuig. De autoriteiten tonen ook interesse en
vragen om speciale specifieke uitvoeringen. De eerste
grote order van 250 stuks wordt door het Zwitserse leger
geplaatst. De zeer vruchtbare en nauwe samenwerking
met de werktuigenindustrie werp uit die tijd zijn vruchten af tot op de dag van vandaag.

DE OVERSTAP VAN BOEHRINGER NAAR
DAIMLER-BENZ

trek in de voormalige vrachtwagenfabriek in Gaggenau,
Baden.
Op 3 juni 1951 begint de productie van de Unimog, nog
steeds voorzien van de ossenkop en zonder de Mercedesster. Net als voorheen kan het compacte, 3,5 meter lange
voertuig met 25 pk (18 kW) alles aan. De eenvoudige en
ingenieuze constructie heeft al lang zijn verbazingwekkend hoge prestaties bewezen.
In de productie en verkoop maakt Unimog nu de overstap: de verkooporganisatie die van Boehringer is overgenomen zal geleidelijk worden geïntegreerd in de organisatie van Daimler-Benz, waarvoor landbouw een
compleet nieuwe wereld is. De meer efficiënte productie
in de autofabriek verlaagt de kosten en schept de voorwaarden voor een marktgericht aanbod. De Unimog mag
de Mercedes-ster echter pas in mei 1953 in de gril dragen

In de zomer van 1950 produceerde Boehringer ongeveer

en de Mercedes-badge vervangt de ossenkop die eerder

600 Unimogs, welke je kunt herkennen aan een gestileer-

tot 1956 werd gebruikt niet. Het eerste one-size-fits-all

de ossenkop met hoorns in de vorm van een "U" op de

model is op de lange termijn niet genoeg. Door verdere

motorkap. Voor grotere hoeveelheden zijn echter aan-

ontwikkelingen groeit de Unimog. In 1953 wordt de

zienlijke investeringen nodig, die Boehringer niet kon

401/402 serie voorgesteld. Deze wordt nu aangeboden

dragen. En zo kwam het tot stand, zoals het al bedacht

als alternatief op de nog steeds vervaardigde hoekige

moest zijn door het ontwikkelingsteam: In de herfst van

cabine nu ook met een variant met gesloten cabine. De

1950 nam Daimler-Benz het gehele Unimog-bedrijf over,

productie van deze cabine wordt uitbesteed aan Westfa-

inclusief patenten, ontwikkelaars en de nieuw opgezette

lia, later vooral bekend als fabrikant van Volkswagen

verkooporganisatie. Het Unimog-bedrijf neemt zijn in-

campers.
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Ook de ontwikkeling van de basis Unimog 401/402 staat
niet stil: in 1956 stijgt het motorvermogen van 25 naar 30
pk (18 tot 22 kW); de naam verandert in Unimog 411.
Daarnaast is er een tweede, langere wielbasis beschikbaar. Een jaar later is de Unimog leverbaar met een gesynchroniseerde versnellingsbak in plaats van de eerder
gebruikte klauw geschakelde versnellingsbak, in 1959
wordt dit serie. Ook extern verandert er veel: In 1957
kregen de gesloten varianten met een lange wielbasis een
nieuwe cabine. Met deze innovaties en programma-uitbreidingen staat het succes bijna op zichzelf: in mei 1961
Unimog 401 met Westfaliacabine

rolde de 50.000ste Unimog van de productielijn in Gag-

Nu gaan de innovaties en ontwikkeling in grote stappen

genau. De "Oer-Unimog" blijft de koploper van het Uni-

vooruit. In 1955 produceerde Daimler-Benz de eerste
Unimog S (Series 404). Deze heeft een lange wielbasis en

mog-programma tot de jaren 1970. Boven hem breidt het
programma drastisch uit vanaf de jaren zestig.

is voorbestemd voor ruwe terrein-gebruik. Op de achtergrond speelt onder andere de behoeften van de Bundeswehr, die in 1956 werd opgericht, mee. In de loop van de
lange carrière van de Unimog S - deze werd tot 1980 gebouwd- werd het een belangrijke afnemer van deze variant.
De Unimog S draagt de typische ovale radiator grille met
ingekapselde ronde koplampen van Daimler-Benz bedrijfswagens uit die tijd. Zijn cabine is tijdloos en aantrekkelijk ontworpen. In vergelijking met de originele Unimog groeit de wielbasis eerst met ongeveer een meter tot

Unimog 406, met een tijger op de bestuurdersstoel in plaats van

2670 mm, daarna tot 2900 mm. Onder de motorkap van

in de tank.

de Unimog S is er geen dieselmotor zoals in de originele

Aan het begin van de jaren zestig voldoet de kleine "basis

Unimog, maar een aangepaste benzinemotor uit de personenauto reeks.
Als motor levert de OM636 diesel met 38 pk niet voldoende vermogen om de vereiste topsnelheid van 80 km/h te
bereiken, daarom valt de keuze op een benzinemotor. In
eerste instantie produceert de 6 cilinder M180 82 pk (60
kW) uit 2,2 liter cilinderinhoud, later wordt een krachtiger
variant toegevoegd met 110 pk (81 kW) uit 2,8 liter.

Unimog" niet meer aan de verhoogde comfort, vermogen
en snelheidseisen en veranderde vraag uit de markt. De
Unimog S, als hoofdzakelijk militair voertuig, is ook niet
altijd het juiste alternatief voor burgerlijke behoeften. In
1963 wordt een middelgrote serie toegevoegd onder de
aanduiding 406. De wielbasis van de nieuwe Mercedes-Benz Unimog is 2380 mm.
Voor het eerst zijn er grotere dieselmotoren te vinden
onder de korte motorkap van de Unimog: 65 pk (48 kW)
uit een zescilinder motor, kort hierna wordt zelfs de legendarische, groot-volume zescilinder dieselmotor OM
312 met 5,7 liter cilinderinhoud leverbaar- dit wordt de
nieuwe standaard motor. De nieuwe Unimog wordt
vernoemd naar zijn vermogen en is daarom ook bekend
als U 65. Met de 406-serie voegt Daimler-Benz een extra
echte allrounder toe voor in het terrein en voor op de weg,
wat volledig nieuwe mogelijkheden biedt voor het
UNIversal-MOtor-Gerät, bijvoorbeeld als krachtige
trekker.
In 1966 herschikte het bedrijf het Unimog-programma.

Unimog S, model serie 404.1
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De kleine Unimog U 34 uit de beginperiode wordt nu
vergezeld door de middelgrote serie 406 met het type U
70, dat later verder zal worden ontwikkeld tot U 80 en U
84. Tegelijkertijd bouwt Daimler-Benz de 416-serie met
een wielbasis van 2900 mm, in overeenstemming met de
Unimog S. Tussen de "Oer-Unimog" en de midden-serie
plaatst Daimler-Benz ook de lichtgewicht serie 421/403,
later aangevuld met de serie 413. De individuele types
verschillen in wielbasis en in motoren die van de personenauto worden afgeleid (reeks 421/U 40 met 2.2 liter)
en van de commerciële voertuigenreeks (403/U 54 met
3.8 liter).

Unimog in vrachtwagenlook

In 1968, bij de voorbereiding van een nieuwe generatie
Unimog, werd er overwogen gebruik te maken van de
bestaande cabines uit de lichte vrachtwagen serie. Reden
hiervoor was het mijden van hoge kosten voor de ontwikkeling van een nieuwe cabine. En zo werden als test in
Gaggenau Unimog chassis van Unimog 416 uitgerust met
de Wörth vrachtwagencabine 314. Doorslaggevend voor
de keuze van de truckcabine 314 was de oorspronkelijk
gedachten dat deze cabine ook een driezitsversie mogelijk
zou maken. De eerste afwegingen waren om deze cabine
als "comfort cabine" in de bestaande Unimog-serie op te
nemen, omdat de vraag naar verhoogd rijcomfort destijds
voortdurend toenam. Tijdens de ontwikkelingsfase bleek
echter dat de ruimte voor een derde zitplaats toch ontbrak. Ook waren er veel veranderingen in de cabine en
aan het chassis noodzakelijk. Het voertuig werd aan een
klein publiek voorgesteld in december 1969 om de reactie
van de markt daarna beter te kunnen beoordelen. In April
1970 werd berekend dat een reeksproductie investeringen van meer dan twee miljoen Deutschmarks vereisen
zouden zijn en zo zouden de extra kosten per Unimog
416 met vrachtwagencabine rond 1000 DM bedragen.
Cabine van een 406

Hoewel de Unimog, geheel in lijn met zijn naam, voor de
meest uiteenlopende doelen wordt ingezet, blijkt de
vierwiel aangedreven vrachtwagen niet in trek te zijn bij
de boeren. Om deze tegemoet te komen, ontwikkeld
Mercedes-Benz een tractor op het onderstel van de Unimog. Deze MB Trac wordt in 1972 geïntroduceerd en is
met zijn vier wielen van gelijke grote een van de meest
herkenbare tracktoren ooit, maar begin jaren ’90 trekt
Mercedes de stekker uit het trekker-avontuur.
Op 23 december 1969 werd een heel bijzondere Unimog
gepresenteerd. Op het eerste gezicht leek het op een
Mercedes-Benz lichte vrachtwagen. De typebenoeming
416 was slechts gekend van Unimog. Maar deze bijzonder
creatie kwam nooit verder dan de experimentele fase.
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Uit de verschillende testen bleek dat deze frontstuurcabine Unimog eigenlijk alleen op de weg gereden kon
worden, de opzet was niet geschikt voor het terrien. Een
paar jaar lang werd er nog geëxperimenteerd – het
voertuig haalde echter nooit de serieproductie!"

DE 426-SERIE, DE ZWARE UNIMOG
De volgende Unimog serie ziet het licht in 1974. De serieproductie begint het volgende jaar. Met de U 120 van de
425-serie bekroont Daimler-Benz het assortiment veelzijdige trek- en werkmachines met een extra, zware prestatieklasse. Opvallend is de nieuwe, hoekige cabine met een
grote motorkap die nauwelijks afloopt. De optiek van de
bestaande cabine is al meer dan een kwart eeuw onveranderd. De 425-serie begint met 120 pk (88 kW) kort
daarna 125 pk (92 kW) als U 125, met een wielbasis van

2810 mm en 9,0 t toelaatbaar totaalgewicht. Voor de
Bundeswehr begon de productie van de Klasse 435 als

volledig nieuwe voertuigen. Het programma varieert nu
van de kleine, compacte Mercedes-Benz Unimog U 600

opvolger van de Unimog S.

met een vermogen van 44 kW (60 pk) en een toelaatbaar

In dezelfde periode herstructureert Daimler-Benz de ty-

Deze is voorzien van een dieselmotor welke het nieuwe

peaanduidingen. Van de inmiddels klassieke ronde
vorm, komen de U 600 L, U 800 L, U 900 en U 1100 L
modellen te vervallen. De nieuwe, hoekige gevormde
Unimog krijgt het type aanduidingen U 1000, U 1300 L,
U 1500 modellen en het vlaggenschip U 1700 L met 124
kW (169 pk) motorvermogen. De letter "L" staat voor de
types met een lange wielbasis. Als Unimog met een ronde
cabine als lichte reeks loopt, onderscheidt de nieuwe
reeks zich volgens hun toelaatbaar totaalgewicht in een
middelgrote en zware reeks. Tot slot, de veteraan Unimog

totaalgewicht van 4,5 ton tot de grote Unimog U 2400.
recordvermogen van 177 kW (240 pk) uit een cilinderinhoud van zes liter haalt. De prestaties zijn bijna vertienvoudigd sinds het begin De bekroning van het programma is vanaf 1993 de Unimog U 2450 L 6x6, een zes wiel
aangedreven drie assige reus. Meer dan 40 jaar eerder
hadden de ontwikkelaars van de oer-Unimog zeker niet
eens durven dromen van zo'n type. Een vergelijking van
de prestaties van de motor alleen al is de moeite waard:
met het nieuwe topmodel is het bijna vertienvoudigd in
vergelijking met de eerste Unimog.

S is nog steeds de enige benzinemotor om het assortiment
te voltooien, zij het met een aanzienlijke daling van het
aantal productie-eenheden.

SCHIJFREMMEN ZIJN GEMEENGOED
Schijfremmen zijn gemeengoed bij de Unimog lang
voordat deze bij de trucks hun intreden doen. Met uitzondering van het instapmodel hebben alle Mercedes-Benz Unimog al schijfremmen rondom op het moment
van de herstructurering van de typeaanduidingen. De
inspanningen van Unimog managers om te voldoen aan

Unimog U2450, met Hiab autolaadkraan

elke klant eis met een geschikt voertuig type leidt ook tot

De nieuwe lichte en middelgrote Unimog van het type

een nieuw recordaantal: in 1977 verlaat de 200.000ste

408 (U 90) en 418 (U 110, U 140) vervangen in 1992, de

Unimog de fabriek in Gaggenau.

nog steeds vrij jeugdige voorganger modellen van de
417-serie. De innovaties richten zich op een volledig

In de jaren daarna blijft het Unimog-programma groten-

vernieuwde cabine. Vooral het schuine voorste gedeelte,

deels ongewijzigd. Maar van 1985 tot 1988 werd het

welke goed zicht aan de voorkant biedt, is opvallend.

modelbeleid danig op de kop gezet. Daimler-Benz ver-

Indien nodig krijgt de motorkap zelfs een asymmetrisch

nieuwt zijn Unimog-programma volledig met de 407-,

geplaatst visueel kanaal aan de bestuurderszijde, dat

417-, 427- en 437-serie. De basis is de hoekige cabine uit

zorgt voor het best mogelijke zicht op hulpstukken in het

de midden en zware serie. Veranderingen in afmetingen,

werk en een snelle verbinding of ontkoppeling van appa-

wielbases, chassis, gewichten en motoren resulteren in

raten mogelijk maakt, zelfs bij eenmansbediening. De
serie staat voor consistent gebruik het hele jaar door
vanwege zijn veelzijdigheid in de werking van hulpaggregaten en apparatuur.
De volledig nieuw ontworpen cabine biedt aanzienlijk
meer ruimte dan voorheen, zeer duidelijk bedieningselementen en last but not least een vriendelijke werkomgeving. De technische kenmerken van de nieuwe Mercedes-Benz Unimog omvatten ook het ABS anti-blokkeer
systeem, nieuwe common-rail diesel injectiemotoren uit
de personenauto reeks en het nieuwe "Servolock" vergrendelings-systeem voor de hulpaggregaten/ gereed-

Unimog U1000, ingezet in de bosbouw

schappen.
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VarioPilot: De werkplek verandert van kant. Binnenin
maakt de cabine niet alleen indruk met veel ruimte en
comfort, maar ook met een bijzondere innovatie. In een
kwestie van seconden kan de bestuurdersstoel, inclusief
het stuurwiel, instrumenten en pedalen, van links naar
rechts worden verschoven. De bestuurder kan nu het
Unimog en het aangekoppelde werktuig ter gelijke tijd
bedienen, een eenmansbediening. Hij of zij heeft altijd
een optimaal zicht op het werkgebied en kan ook uitstappen aan de veilige kant van de weg. Een breed scala aan
types met wielbases van 3080 mm tot 3900 mm en de

Funmog U90 1994

toegestane totale gewichten van 7,5 t tot 16,0 ton bena-

Maar er zijn soms ook andere klanten: Japanners hebben

drukt meer dan ooit de flexibiliteit en prestaties van de

de Mercedes-Benz Unimog ontdekt als vrijetijdsvoertuig.

Unimog.

Hierdoor wordt de Unimog – een bedrijfswagen door en
door – plotseling beschouwd als het statussymbool van
een geselecteerd publiek. Daimler-Benz reageert met de "
Funmog" en presenteert een massieve, zwart-blauwe
metallic-gekleurde Unimog uit de Heavy Unimog-serie
en een metallic-rode Unimog U 90 uit de lichtgewicht
Unimog-serie. Beide worden gekenmerkt door veel
chroom accenten. Prompt wint de verfijnde Unimog de
verkiezing voor "Geländewagen van het Jaar" in het
voorjaar van 1994. Mercedes-Benz bood luxe opties zoals
lederen stoelen, fijn tapijt en andere interieur aanpassingen voor de Funmog. Startprijs bedroeg DM 140.000.
Overigens kun je natuurlijk als beroemdheid ook een
gewone Unimog gebruiken als daily driver, zoals Arnold
Schwarzenegger dat deed. In hetzelfde jaar doorbreekt
de Unimog de geluidsbarrière van 300.000 eenheden –
een immens aantal voor een speciaal voertuig als de
Unimog.

Unimog U300, serie 405

Met de verplaatsing van de productie van de Mercedes-Benz Unimog van Gaggenau naar de vrachtwagenfabriek
van de toenmalige DaimlerChrysler AG in Wörth, die
daar gevestigd was, en de productie van de eerste Unimog uit de fabriek in Wörth, werd in 2002 een nieuw

FUNMOG – DE TERREINWAGEN VAN
HET JAAR 1994

hoofdstuk in de geschiedenis van dit unieke voertuigconcept geopend. Na 51 jaar en meer dan 320.000 geproduceerde Unimog voertuigen, is een grote traditie voortgezet op een andere locatie sinds 26 augustus 2002.
De geschiedenis van de Unimog wordt nu voortgezet in

Net op tijd voor de millenniumwisseling presenteerde de
DaimlerChrysler Group in het voorjaar van 2000 een
volledig vernieuwde Unimog, waarin de eigenschappen
van de hulpwerktuigen en apparaten duidelijk op de
voorgrond staan. De U 300, U 400 en kort daarna de U
500 vervangen de vorige lichte, middelgrote en zware
serie. Met deze modelverandering, krijgt Unimog een
grote opfrissing zoals nog niet eerder voorzien in zijn
lange carrière. Vooral de zeer moderne, ergonomische en
vooral functioneel ontworpen cabine van composietmateriaal is opvallend. De diep naar beneden getrokken
voor- en zijruiten geven een optimaal zicht op de betreffende hulpwerktuigen.
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Wörth: Voor de uitdagende eisen van alle wegen en paden
heeft Mercedes-Benz de unimog-serie opnieuw ontworpen met de types U 3000, U 4000 en U 5000, die sinds eind
augustus 2002 op de nieuwe productielocatie van Unimog worden geproduceerd. De voertuigen uit deze serie
zijn de directe opvolgers van het hoog-terrein chassis U
1550 L, U 2150 L en U 2450 L uit de zware Unimog-serie,
die tot medio 2002 in Gaggenau werd gebouwd. Dit betekent dat de modelwijziging eindelijk is voltooid.
Dankzij zijn uitstekende off-road capaciteit is de Unimog
U 3000 tot U 5000 serie voorbestemd voor gebruik in het
zwaarste terrein of in dienst van de internationale veiligheid. De Unimog-serie U 3000 tot U 5000 wordt gebruikt

door de brandweer – met name in de strijd tegen bosbranden, in civiele bescherming, als basischassis voor expedi-

DE INZET IN HET TERREIN LAAT GEEN

tie voertuigen, als transportvoertuigen, als snelle nood-

COMPROMIE TOE

voertuigen voor service- en onderhoudswerkzaamheden
in moeilijk bereikbare plaatsen en voor het verkennen van
hulpbronnen, bijvoorbeeld in de context van de energie-industrie. Dit maakt de Unimog van de U 3000 tot U
5000-serie de ideale aanvulling op de voertuigen van de
Unimog-serie U 300 tot U 500, die in het voorjaar van 2000
werden geïntroduceerd en voornamelijk worden gebruikt als materiaaldragers in openbare-dienstfaciliteiten, gemeentelijke aannemers, in de bouw- en energie-industrie en in het interne vervoer.

lende brandweercorpsen, de Explosieven Opruimingscommando van de Koninklijke Landmacht, de militaikustbescherming,

feur weinig toto geen last. Want hij, of zij, zit in de goed
geveerde, van verwarming en ventilatie voorziende cabine, op een comfortabele en goed verstelbare en anatomische gevormde stoel. Een Unimog gaat ook door dáár
waar de wegen ophouden en brengt manschappen, materiaal en zware apparatuur op de meest onherbergzame
locaties. Hoe groter de uitdaging hoe eenvoudiger de
keuze, op de Unimog kunt je rekenen.

De Unimog kom je ook in Nederland tegen bij verschil-

re ambulancedienst ,

weersomstandigheden veregen. Hiervan heeft de chauf-

KNRM

en

de Heidemaatschappij. Zelfs in Rally’s als Parijs-Dakar
zie je de Unimog regelmatig, vaak als volgwagen. In 1985
wist Volker Capito zelfs winnaar te worden in zijn klasse
met een Unimog U1300L.
De inzet in het terrein laat geen compromie toe. Op deze
gedachten is de Unimog geconstrureerd. Extreme grindslag, het rijden door water, zeer slechte grond, tot de assen
in de modder, steile hellingen, vooral deze omstandigheden is de Unimog ontwikkeld. Hindernissen laat hij
achter zich, omdat hij er eenvoudig overheen of doorheen
rijdt. Van de Unimog kunt u dit in elke terrein en bij alle

De legende van de Unimog is levendiger dan ooit. Van
het begin tot het heden onderscheidt de allrounder zich
van de voertuigen door zich perfect aan te passen aan de
behoeften en wensen van zijn kopers. De twee huidige
gevariëreerde series van de veelzijdige allrounder beheren dit beter dan ooit tevoren, dus de legende van de
Unimog leeft voort. En het aantal eenheden geproduceerd
tot nu toe is 380.000 eenheden in de afgelopen 73 jaar.
Men kan met trotst terugkijken op de loopbaan van het
“Universal MotorGerate” zoals de Unimog oorspronkelijk werd genoemd.
Overigens heeft de afkorting Unimog al heel vroeg bereikt waar marketingstrategen altijd van dromen: dat de
naam een term wordt voor het hele genre.
Martin van Aarsen
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TECHNIEK VAN DE MERCEDES W123

Deurrubbers
Goede deurrubbers houden het inte
rieur droog en stil.
Onze W123 auto’s zijn momenteel tussen de 35 en 45 jaar
oud. Gezien deze leeftijd is het voor te stellen dat de

Slijtage bovenzijde

rubbers van de deuren niet meer in een fabrieksnieuwe
staat zijn. De rubbers lijden veel door de jaren heen en
worden door zon, regen en wind continu op de proef
gesteld.
Wat er gebeurt, is dat de rubbers met de jaren geleidelijk
uitdrogen en gaan krimpen, ze verliezen souplesse en
worden harder. Hierdoor sluiten ze steeds minder goed
aan. Uiteindelijk dichten de rubbers niet meer goed af en
is er het risico dat er (regen)water of vocht het interieur
binnen komt. De rubbers kunnen dermate uitdrogen en
poreus worden dat ze scheuren gaan vertonen en er
kunnen stukken rubber gaan loslaten. In dat geval is het
hoog tijd dat de deurrubbers vervangen worden. Versleten en kapotte rubbers kunnen ook zorgen voor hinderlijk
windsuizen/fluiten bij matige of hogere snelheid.

Slijtage zijkant

Voor degene die zelf de deurrubbers wil vervangen, dit
is geen eenvoudige klus. Je kunt maar beperkt staan en
moet grotendeels op je knieën werken als je niet de beschikking hebt over een brug. Bij het verwijderen van de
oude deurrubbers heb ik enkele roestplekjes ontdekt die
achter de rubbers zaten. Deze roestplekjes zijn nu behandeld. Indien de deurrubbers niet versleten waren (en
verwijderd), zouden de roestplekjes niet gezien zijn tot
het moment dat ze groter waren gegroeid en achter de
rubbers vandaan komen. Het is aan te bevelen rondom
de deurrubbers (vooral onderaan de deuren) goed te
controleren of er zich roest verschuilt.
Gescheurd linksachter

Kwaliteit en prijzen van deurrubbers
Originele topkwaliteit is vaak gewenst maar originele
deurrubbers zijn steeds slechter verkrijgbaar. Een alternatief is een reproductie deurrubber. Het aanbod van
reproductie deurrubbers is divers in kwaliteit- en prijsniveau. Verkrijgbaarheid kan een reden zijn om te kiezen
voor een reproductie deurrubber. Een ander voordeel van
reproductie is dat de deurrubbers nieuw gemaakt zijn.
Prijzen van originele deurrubbers van topkwaliteit liggen
(vanzelfsprekend) hoger dan prijzen van reproductie
deurrubbers. De prijzen voor originele deurrubbers die
Rubber rond deurvanger
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mij zijn aangeboden variëren van 230 Euro (incl. btw) tot
350 Euro (incl. btw) per deurrubber. Bij reproductie variëren de prijzen van 35-40 Euro (incl. btw) per deurrubber voor de goedkoopste kwaliteit tot 90-120 Euro (incl.
btw) per deurrubber voor de betere kwaliteit, ook wel
OEM kwaliteit genoemd door bepaalde leveranciers.
Leveranciers melden dat deze beste kwaliteit reproductie
uit dezelfde fabrieken afkomstig is als de originele MB
deurrubbers. Indien de deurrubbers aan vervanging toe
zijn, moet hier een keuze gemaakt worden. De een vindt
originaliteit het belangrijkste, voor de andere is het kostenplaatje de bepalende factor. Deze afweging betreffende originaliteit, kwaliteit en kosten zal iedere W123-bezitter voor zichzelf dienen te maken.
Nieuw bovenzijde

Mercedes-Benz onderdeelnummers
Sedan, coupé en T-model gebruiken gedeeltelijk dezelfde
rubbers en bevestigingsmaterialen. Onderstaand een
overzicht van modellen en benodigde onderdelen.
Sedan
1237201578 rubber portier linksvoor
1237201678 rubber portier rechtsvoor
1237300178 rubber portier linksachter
1237300278 rubber portier rechtsachter
0009871015 ronde clip 6 per voorportier, 12 in totaal
0009902492 zwarte rechthoekige clip 1 per achterportier,
2 in totaal
0019882478 witte rechthoekige clip 4 per achterportier, 8
in totaal
Opmerking: in de documentatie staat dat voor sommige

Nieuw linksvoor

chassisnummers onderdeel 0009902492 zwarte rechthoekige clip ook benodigd is voor de voorportieren 1 per
voorportier, 2 in totaal. Dit dient nagevraagd te worden
bij de leverancier van de onderdelen (en is natuurlijk na
te zien bij de deur zelf).
Coupé
1237201178 rubber portier linksvoor
1237201278 rubber portier rechtsvoor
0009871015 ronde clip 6 per portier, 12 in totaal
1079970686 ronde clip 1 per portier, 2 in totaal
T-model
1237201578 rubber portier linksvoor (zelfde als sedan)
1237201678 rubber portier rechtsvoor (zelfde als sedan)
1237300578 rubber portier linksachter
1237300678 rubber portier rechtsachter

Nieuw linksachter
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0009871015 ronde clips 6 per voorportier, 12 in totaal
0009902492 zwarte rechthoekige clip 5 per achterportier,
10 in totaal
Opmerking: in de documentatie staat dat voor sommige
chassisnummers onderdeel 0009902492 zwarte rechthoekige clip ook benodigd is voor de voorportieren 1 per
voorportier, 2 in totaal. Dit dient nagevraagd te worden
bij de leverancier van de onderdelen (en is natuurlijk na
te zien bij de deur zelf).

Om geen fout te maken met bestellen van onderdelen of
het plaatsen van de deurrubbers, is het raadzaam eerst te
kijken naar welke clips in de oude rubbers zitten en hoe

Nieuw zijkant

ze er in zitten. Bij het loshalen van de oude clips raken de
meeste clips beschadigd. Het is beter om alle oude clips
te vervangen door nieuwe. Bij de voorportieren zitten
metalen strips. Deze kunnen hergebruikt worden indien
ze voorzichtig worden losgehaald. Mocht een strip toch
beschadigd raken bij het verwijderen dan kan deze ook
vervangen worden. De onderdelen/nummers zijn gelijk
voor sedan, coupé en T-model:
1237270136 linkerzijde
1237270236 rechterzijde

Monteren van de deurrubbers
Voorbereiding:
+ oude rubbers verwijderen inclusief alle clips en de
metalen strips
+ oude lijmresten en resten van kit verwijderen en
sponningen goed schoonmaken

Hoek gekit

+ palletjes van de deurvanger verwijderen zodat de deur
verder open kan, dit geeft meer werkruimte
+ er is voorzichtigheid geboden met het verwijderen van
de clips; lak en deurbekleding kunnen gemakkelijk beschadigd raken
Het vergt enige handigheid om de deurrubbers op hun
plek te krijgen. Dit dient voorzichtig en stukje voor
stukje te gebeuren. Hierbij mag er niet te veel getrokken
worden aan de rubbers want dan is er de kans dat ze in
de lengte niet meer “passen”. De deurrubbers vallen voor
het grootste deel in sponningen. Hier hoeft verder niet
gelijmd te worden want de sponning met rubber vormt
een waterdichte combinatie. Bij de voorportieren zitten
metalen strips die met behulp van 6 clips de deurrubber
Nieuw rechtsachter
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in zijn geheel tegen de deur drukken. Hierdoor hoeven
de deurrubbers op de plek van de metalen strip niet gelijmd te worden. Het gedeelte van de rubber rond de
deurvanger moet bij alle deuren wel gelijmd worden. Bij
de achterdeuren (sedan en T-model) moet er bovendien
tussen de clips gelijmd worden omdat hier de metalen
strip ontbreekt. Bij alle deuren moet tenslotte bij de hoek
aan de binnenzijde onderaan kit aangebracht worden om
ervoor te zorgen dat er geen water achter de deurrubber
kan komen. De originele kit is een zwarte harde substantie of in ieder geval hard geworden en uitgedroogd want
het brokkelde af bij verwijderen. Hier zou een goede
keuze zijn een flexibele, kwalitatief goede kit op rubberbasis (eveneens zwart).
Nieuw rubber bij metalen strip

Wat valt op nadat de nieuwe rubbers geplaatst zijn?

Onderhoud van de deurrubbers

Wat het meest opvalt na plaatsen van de nieuwe deur-

Het klinkt logisch dat deurrubbers ook onderhoud be-

rubbers is dat de deuren lastig sluiten. De nieuwe rubbers

hoeven. Toch lopen de meningen hierover uiteen. Het

zijn namelijk een stuk dikker vergeleken met de oude,

internet staat vol met allerlei producten die gebruikt

uitgedroogde rubbers. Je voelt een “tegenwerking” van

worden en met meningen over hoe geschikt of ongeschikt

de deur als je hem wil sluiten. Zo ook lijkt het bij het

ze zijn. De meestgenoemde producten (met zowel voor-

openen van een deur alsof er wordt “meegeduwd” van

als tegenstanders) zijn: Siliconen spray, vaseline, rubber

binnenuit. Dit blijft gedurende enige tijd zo maar wordt

“sticks”, WD40, talkpoeder, Teflon spray, etc. Als je dit

geleidelijk beter.

allemaal leest, zie je op een gegeven moment door de

Hinderlijk windgeruis als gevolg van versleten of kapot-

bomen het bos niet meer. Simpel gezegd, het beste advies

te deurrubbers is weg na plaatsing van de nieuwe deur-

dat hier gegeven kan worden, is bij de speciaalzaak na-

rubbers. Met de nieuwe deurrubbers op hun plek is het

vraag doen en een onderhoudsproduct kiezen dat speci-

interieur ook merkbaar stiller (dit was althans bij mijn

fiek voor deurrubbers bestemd is.

W123 het geval waar de rubbers aanzienlijk waren uitgedroogd).
Paul Vossen
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UNTERTüRKHEIM: AL 50 JAAR HET IDEALE TESTCENTRUM

De Steile wand en de Waterbak
De bestuurder van de zwarte geca

De kombaan is bijzonder geschikt voor hoge snelheids-

moufleerde limousine trapt het gas

mei 1967 voltrots aan de pers getoond. De hoge-snelheid--

pedaal nog iets dieper in en ver
snelt de auto tot 150 km/h, voor hij
de bocht induikt.

testen en duurproeven. De nieuwe testbaan werd op 9
kombaan met een verkanting of dwarshelling van 90
graden is de oplossing voor het ruimtegebrek op de bestaande baan. De oorspronkelijke in 1956 in gebruik genomen testbaan biedt omvangrijke testmogelijkheden,
echter is deze te klein voor snelheidstesten en duurproeven. Om deze testen mogelijk te maken wordt de kom-

De kombocht pakt de wagen op en draait hem om zijn

baan aangelegd en ter gelijke tijd werd de baan verlengd

lengteas onder een hoek van bijna 90 graden. De horizon

tot 3.018 meter, de bestaande testbaan was 2.000 meter

verdwijnt, het lichaam wordt in de stoel geperst, het bloed

lang. Snelheden van 200 km/h zijn nu mogelijk, echter

wordt naar zijn benen gedrukt, de bestuurder veranderd

houden de testrijders dit door de hoge G-krachten niet

zijn gelaatstrek. Na een paar seconden is de nachtmerrie

lang vol. De snelheid voor normale testen wordt beperkt

voorbij, vanuit de kombocht komt de wagen weer in een

tot 150 km/h, de G-krachten lopen dan al op tot 3,1 maal

horizontale stand en rijdt het lange rechte stuk op. Uita-

de zwaartekracht. Tevens worden een brug aangelegd

demen.

met op- en afritten van 5 tot 70 % speciaal voor vrachtwa-

De uitgebreide en harde testen van nieuwe voertuigen

gens.

behoren bij de voorbereiding van de serieproductie. Bij
Daimler-Benz worden over de hele wereld dit soort testen

Er komt o.a. een wasbordbaan, Belgische kasseien, kui-

uitgevoerd. Onder grote hitte of extreme kou, onder alle

lenweg en andere teststroken met minder fraaie plavei-

omstandigheden moeten de personen- en vrachtwagens

sels. Hieronder valt ook de beruchte “Heidemarter”, een

van morgen zich in de dagelijkse praktijk bewijzen. Het

tot in detail overgenomen zeer slechte stuk wegdek van

rijden op de openbare weg is niet altijd gewenst, al hele-

ergens op de Lüneburger Heide. Elk oppervlak is tot in

maal niet met prototypen. Binnen de muren van de fa-

detail gedocumenteerd en wordt indien beschadigd of

briek in Untertürkheim beschikt men sinds 1956 over een

versleten door een stratenbouwbedrijf weer in oude staat

eigen testbaan. De testbaan werd in 1967 uitgebreid met

hersteld. Waterbak en zoutbad voor corrosietesten staan

een spectaculaire kombaan.

eveneens ter beschikking.
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De cirkelvormige baan heeft een diameter van 100 meter,
met zeven verschillende soorten bestrating, en wordt
gebruikt om de aandrijflijn zo dynamisch mogelijk te
onderzoeken. De buitenste baan van de testcirkelbaan is
al een soort kombaan. Hier ligt het wegdek onder een
hoek van 20 graden, waardoor er al met hogere snelheden
getest kan worden. Met al deze elementen biedt de baan
een legio aan test mogelijkheden en daarmee een grote
vooruitgang. Eindelijk kunnen de ingenieurs onder gelijke omstandigheden verschillende testen herhalen, zelfs
tot breuk zonder grote risico’s.
Een nieuwe aanwinst in 1967 was tevens de zijwindma-

De steile wand op de Daimler-Benz AG testlocatie

chine. Deze installatie met zestien krachtige ventilatoren
maakt het mogelijk nauwkeurige metingen voor wind
afwijkingen te simuleren. Er worden tevens motorproefstanden ingericht speciaal voor het testen van uitlaatgassen, een belangrijk onderwerp eind jaren 60.
De “Einfahrbahn”, zoals het de testbaan ook wel genoemd wordt, heeft zich bewezen.
Grote veranderingen zijn er sinds 1967 bijna niet geweest.
Slechts een gedeelte van de weg, dat was uitgerust met
de in de jaren 1960 toen nog steeds populair in de tramrails, is omgebouwd naar een proefstuk met fluisterasfalt
voor geluidsmetingen. De complete testbaan bij Daimler
op het 8.4 hectare grote terrein bestaat uit 15.460 meter
wegdek, voorzien van vele radarmeetpunten en meetlus-

De hellingbaan met verschillende stijgingen

sen.
Het testterrein heeft vele testbanen met verschillende
oppervlakken die, indien gewenst, ook nog gedeeltelijk
onder water gezet kunnen worden.
Deze folterbaan belast personen- en vrachtwagens tot het
uiterste. Alleen op deze wijze worden de zwakke punten
bloot gelegd. Dat weet ook de bestuurder van de zwarte
limousine. Met grote stiptheid draait hij ronde na ronde,
steeds weer door de kombocht. Voor hem is deze spectaculaire rit routine.
Markus Jordan
Mercedes-Benz G-model op het "slechte spoor" van
Untertürkheimer Einfahrbahn, 1984

De passage van de waterbak door een W123 - 1980

De schuifplaat met negen verschillende soorten wegdek
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DE WINTERSTALLING

Maanden van stilstand!
Het betaamt de echte liefhebber van een mooie W123 om deze in de
wintermaanden rust te gunnen. Rust te gunnen en daarmee te vrijwaarden
van bijzondere weersomstandigheden. Om u daarbij tips aan te reiken on
derstaand een aantal om uw W123 goed de winter door te laten komen
en er in het nieuwe jaar weer volop van te genieten.
Winterstalling en stilstand
Reinigen

de auto van binnen en buiten zeer goed reinigen;

Poetsen

lak en chroom in autowax of vaseline zetten;

Vloeistofniveaus

alle vloeistofniveaus controleren en aanvullen;

Antivries bescherming

koelvloeistof en ruitensproeier controleren;

Vochtvreters

plaats vochtvreters en mottenballen in uw auto;

Brandstof

benzinestabilisator (Lique Moly 5107) of anti-alg
(Wagner Bactofin) aan diesel toevoegen;

Bandenspanning

banden op 3 bar spanning zetten en op zachte

Lucht in-en uitlaat

zowel de luchtinlaat en uitlaat afsluiten met in olie

Afdekken

auto afdekken met een hoes tegen stof en vuil; plaats

Brandstofsysteem

spoel maandelijks het benzine-inspuitsysteem door de

ondergrond (tapijt of piepschuim);
gedrenkte lap;
zachte doek op horizontale delen;
contacten 7 en 8 op voet van relais brandstofpomp te overbruggen;
Motor

draai de motor door aan krukaspoelie met sleutel 24

Bewegen

verplaats maandelijks enkele centimeters om lagers en
banden niet eenzijdig te belasten;

Natuurlijk kunt u voor vragen over het e.e.a. te allen tijde contact opnemen met onze technische man, Jaap de Wit.
Jaap is te bereiken via zijn mobiel 06 54 29 11 30
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EVEN VOORSTELLEN

Niek Buiting
documentatie nog bij is, denk aan alle boekjes van de auto,
radio, facturen, noem maar op. De Dorpels en wielranden
zijn allemaal roestvrij en daar is zo te zien nooit aan gelast
(of heel netjes waardoor ik het niet zie). De auto heeft een
logische km-stand van exact 198.000km. Deze heeft dus
het 2.8 liter 6-in-lijn blok met injectie waar later een gasinstallatie is ingebouwd. Hierbij is de cilinderkop ook
voorzien van geharde klepzittingen. Dit blok is bij mij
gekoppeld aan een 4-traps automatische versnellingsbak.
De auto is in de donkergroene kleur geleverd en heeft zijn
eerste lak naar mijn weten. Ook is de auto voorzien van

Beste mede liefhebbers,
Bij deze wil ik mij graag aan u
voorstellen als nieuw lid. Mijn naam

alle bij mij bekende chromen opties. Denk aan de roostertjes bovenaan de motorkap en de chromen sierlijsten
onder de achterlichten etc. Maar ook bijvoorbeeld een
elektrisch schuifdak en centrale deurvergrendeling op
vacuüm. De auto staat op 14 inch kroonkurkvelgen. Ooit

is Niek Buiting.Ik woon in het dorpje Klarenbeek

naast Apeldoorn en ik ben 17 jaar oud. 17 jaar?! Goed
gelezen. Door mijn leeftijd ben ik nog niet in het bezit van
een autorijbewijs, echter ben ik al wel aan het lessen en
hoop ik deze spoedig te kunnen behalen.
Sinds enkele maanden ben ik in het bezit van een mooie
Mercedes-Benz 280E uit 1980 van de W123 serie. Daarvoor was ik al een tijdje op zoek en toen ben ik toevallig
tegen deze aangelopen. Ik ben fan van oud spul, zoals
Zundapps, Kreidlers en dus ook oude auto’s en dan
specifiek Mercedes. Dit komt doordat ik het een bepaalde
klasse vind uitstralen. Ik wou graag een oude Mercedes
van voor het bouwjaar 1980 omdat deze in het jaar dat ik
18 jaar word, wegenbelasting vrij zou zijn, mooi goedkoop dus. Ook wou ik, omdat hij dan wegenbelasting vrij
is en dus geld over houd, minimaal een 6 cilinder. Zo-

wil ik die graag plaats laten maken voor de 15 inch versie
als ik die voor een geschikte prijs kan bemachtigen. Mocht
u ze hebben liggen, ik hoor het graag!

doende kwam ik uit bij de 280E.

In de auto zit de nog in zeer nette staat verkerende,

Zoals ik dus al zei is het een Mercedes 280E uit 1980. Ik

wil houden dus hier gaat waarschijnlijk als ik er mee ga

heb deze auto per toeval van een bekende kunnen kopen.
Het is een super goed onderhouden Mercedes waar alle

groene Pullman bekleding, die ik overigens graag netjes
rijden een stoelhoes overheen, hoe lelijk het ook is. Zelf
heb ik van de tellers al de wijzertjes netjes oranje geschilderd met miniatuurverf en daarbij heb ik gelijk een originele toerenteller geplaatst. Dit vond ik de meest missende optie, maar dat is verleden tijd. Ook heb ik een
goede geluidsinstallatie geplaatst want de kartonnen
speakers uit 1980 klonken wat gedateerd. Deze hebben
plaats gemaakt voor JBL speakers die rechtstreeks passen
zonder verder te boren of zagen en passen achter de
originele afdekkapjes. Ook ligt er een kleine subwoofer
van JBL onder de bestuurderstoel voor iets meer Bass.
Wat wil ik nog aan de auto doen? Eigenlijk niet veel meer.
Ik wil hem zo origineel mogelijk houden zowel van binnen als van buiten. Mijn enige wens is misschien de 15
inch kroonkurk velgen zoals eerder benoemd, maar ik
heb nog tijd zat.
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GARDEREN, ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2020

Zomertreffen op de Veluwe
Momenteel lijken de Corona-perike
len in ons land stabiel en onder con
trole, dus lijkt het verantwoord om
onder de gestelde voorwaarden iets
te gaan organiseren voor onze
leden.

Een mooie route rijden op de Veluwe, de ANWB Noord-Veluweroute leek ons een goed idee.
Eindelijk was het weer mogelijk om aan een clubbijeenkomst deel te nemen, wel wat onwennig om elkaar na
zo’n lange tijd weer te mogen ontmoeten!
Bij aankomst op het parkeerterrein van “Gasterij Zondag”
in Garderen wordt aan iedereen als eerste een mondkapje met merkteken W123 uitgereikt. Een hand geven? – nee!
en een knuffel al helemaal niet!

-

Om half 11 volgt op het parkeerterrein een welkomstwoord met een toelichting op het programma met daarbij
de vermelding dat het programma anders is dan anders,
namelijk geen gezamenlijke lunch en diner!
Wel koffie met gebak op het terras, uiteraard met inachtneming van de Corona-protocollen, waaronder o.a. de 1,5
meter afstand. Er wordt met elkaar gesproken over van
alles en nog wat, niet verwonderlijk als je elkaar lang niet
hebt gezien.
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\
Het whatsappen of mailen met elkaar is best een redelijk
alternatief, maar elkaar zien en spreken heeft toch wel iets
meer! Er kan gerustgesteld worden dat we hieraan toe
waren.
Rond half 12 gaan de eerste auto’s op weg om de route te
gaan rijden door een mooi natuurgebied, waarin bossen,
heide en zandverstuivingen een belangrijke rol vervullen.
We passeren enkele pittoreske plaatsen, zoals Vaassen,
Elburg en Nunspeet.
Met name in Elspeet hebben meerderen besloten om de
W123 te parkeren, te wandelen en op een terrasje de lunch
te gaan gebruiken.
Bij “normale” bijeenkomsten wordt altijd de gelegenheid
geboden om na afloop gezamenlijk een borrel te drinken
en een hapje te eten. Door Covid-19 was dit moeilijk te
organiseren, waardoor eenieder na de rit weer zijn eigen
weg is gegaan. Het organiseren van deze meeting werd
door de deelnemers zeer gewaardeerd.
Namens de Evenementencommissie
René Metz
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AAN DE ANDERE KANT VAN DE WERELD

De W123 in het dagelijks leven
In Duitsland en Nederland is de
W123 een klassieke auto met in
middels de waarde van een kleine

ziet u de oude Mercedes-Benz W123 limousines, die er
vaak als privéauto's of taxi's in het dagelijks leven nog
worden ingezet en welke je nog op elke straathoek tegenkomt. De klassieke voertuigen maken deel uit van het
dagelijkse straatbeeld in vele landen van het MiddenOosten en Afrika.

nieuwe auto en wordt door de lief

Tussen 1975 en 1986, liepen er in totaal 2.696.915 diverse

hebbers vertroeteld en gespaard,

geveer 40%, dat wil zeggen iets minder dan een miljoen

terwijl het in andere delen van de
wereld een alledaags voertuig is
waarmee mensen hun brood moe
ten verdienen.

W123 uitvoeringen van de productielijnen, waarvan onauto's, rechtstreeks in de export gingen. Een groot deel
van de Duitse gebruikte auto's ging later in de export naar
Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten, waar vele
een nieuw gebruik vonden als taxi of privé-voertuig.
Andere redenen voor het wijdverbreide gebruik van de
W123 in het Midden-Oosten en Afrika vandaag zijn ook
de ongelooflijke lange levensduur van het model, evenals
de kunsten van de Marokkaanse, Afrikaanse, Egyptische
en Libanese automonteurs om een geschikt reserveonder-

Maar er is één ding dat de eigenaren hier en daar verenigt:

deel te maken van alles. Met vakmanschap, vindingrijk-

de liefde van hun voertuig. Iedereen die ooit in de gele-

heid en bekwame handen krijgen de plaatselijke mon-

genheid is geweest om Libanon, Egypte of Marokko te

teurs elke auto terug op de weg – zonder enige aansluiting

bezoeken zal hebben gemerkt dat, naast de gastvrijheid,

op het Mercedes-Benz onderdelennetwerk en tegen rede-

de cultuur van het Oosten en het goede eten, er nog veel

lijke prijzen. Ondanks zijn reputatie, de W123 had ook

gebruikte geïmporteerde auto's uit West-Europa rondrij-

zwakke punten: typische problemen zijn het brandstof-

den, welke hier inmiddels al lang uit het straatbeeld zijn

pomprelais of de waterpomp. Bovendien waren de

verdwenen. Te midden van het dichte, chaotische verkeer

voertuigen uit de jaren zeventig roestgevoeliger dan die

in Beiroet met zijn luide wandelaars en gedurfde, vaak

uit de jaren tachtig.

helmloze scooter bestuurders, een oude gedeukte Mercedes-Benz Sprinter met de vervaagde inscriptie "Malerbe-

De dichtheid van de W123 is het hoogst in Marokko, waar

trieb Müller" niet ongewoon is. Maar als u een paar dagen

geen of slechts een paar openbare bussen of trams be-

door Libanon, Egypte of Marokko reist,

schikbaar zijn voor mensen als vervoermiddel. Ze worden "Grand Taxi" genoemd en worden gebruikt als een
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Op deze groene W123 taxi in Tripoli, Libanon, zijn de stickers
van de oorspronkelijke eigenaar uit Duitsland nog steeds te zien.

collectieve taxi in dagelijks gebruik om nog steeds hun
passagiers betrouwbaar en veilig naar hun bestemming
te rijden. Deze taxi’s hebben een vaste bestemming en
vertrekken vanaf een vaste standplaats. Ze functioneren
dus als bussen, maar rijden niet op een tijdsschema maar
vertrekken wanneer ze vol zijn. Er worden zes mensen in
een grand taxi gepropt, dat betekent vier op de achterbank
en twee op de bijrijdersstoel. Er geldt een vast tarief per
persoon, maar als je geen zin hebt om te wachten tot er
zes personen in de taxi zitten, kun je ook de resterende
plaatsen opkopen. Scheelt je ook nog eens het aan een
andere passagier vastgeplakt zitten. De grand taxi’s zijn
sneller dan de bus, maar dat is ook wel te wijten aan de
vaak roekeloze rijstijl van de chauffeurs. De redenen voor
de hoge aantallen W123’s in het Oosten en Afrika zijn
daarom het hoge aantal vervaardigde en uitgevoerde
wagens evenals de robuustheid van het model. Bovendien, de meeste taxichauffeurs vertrouwen op hun Mercedes-Benz, gemaakt in Duitsland, meer dan op een
nieuwe auto.

Geliefd en geroemd om de ruimte en sterke onderdelen
besloten veel taxichauffeurs in Marokko om de Mercedes
240D aan te schaffen. Het model uit de jaren '80 is nog
steeds immens populair in het land. Het einde van deze
taxi's is echter in zicht. Marokko is bezig om het voor
taxichauffeurs aantrekkelijk te maken om over te stappen
op de Dacia Lodgy, die in eigen land wordt geproduceerd.
Geïnteresseerden kunnen een slooppremie van 50.000
dirham (€ 4.600) krijgen wanneer ze hun Mercedes 240D
laten slopen en de Lodgy aanschaffen. Renault -moederbedrijf van Dacia - geeft daarbovenop nog eens 10.000
dirham (€ 900,-) korting bij aankoop.
Het is vooral voor Marokkaanse stedelijke gemeentes
onvermijdelijk om over te stappen op vlootvernieuwing.
Het land wil namelijk vooruitgang boeken op milieugebied en de luchtkwaliteit zou er sterk op vooruit gaan als
de taxivloot uit milieuvriendelijkere auto's bestaat.
Het is nog even afwachten of chauffeurs af willen van hun
betrouwbare 240D. Eerdere initiatieven bleken namelijk
geen groot succes. Hoewel overstappen op de Dacia ook
voordelen met zich meebrengen vertikken veel taxibedrijven het om over te stappen.
Ondanks de lange geschiedenis en het aantal W123’s
welke je vandaag de dag nog ziet in de steden en dorpen
van deze landen, verdwijnt toch ook hier de W123 langzaam uit het straatbeeld. Voorbijgaande glorie, ook aan
de andere kant van de wereld.
Aron Willers

"Grand Taxi’s" in Ceuta, De inzameltaxi's zijn een belangrijk
onderdeel van de beweging in Marokko.
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INCASSO AANZETTEN VIA NIEUWE WEBSITE

Contributiebetaling 2021
Als penningmeester van de MB W123-Club Nederland
neem ik de gelegenheid nog maar eens te baat om in de
laatste editie van de Koerier van dit jaar nog weer eens

Naast de wijziging van de contributie is de website geheel
vernieuwd en is het nu ook mogelijk om via de website
nieuwe leden in te schrijven en deze ook te laten betalen.

de aandacht te vestigen op het betalen van de contributie.

U kunt ook zelf zaken muteren.

De afgelopen maanden waren in alle opzichten bijzonde-

u via het kopje “Archief ” met uw NWCxxxxxx nummer

re maanden. Het Covid-19 virus sloeg hard toe, waardoor
we (bijna) alle activiteiten hebben moeten afzeggen of
verdagen. Natuurlijk is onze club nu niet echt een levensader, maar toch is het leuk als we elkaar af en toe kunnen
zien en leuke dingen met elkaar kunnen ondernemen.
Ook was het een bijzonder jaar omdat na vele decennia
de contributie is verhoogd naar 45 euro per jaar. Ik kan u
melden dat we nog altijd de laagste contributie hebben
van alle bij de MBAC aangesloten clubs.
Toch leidde deze aanpassing ertoe dat met name degene
die geen gebruik maken van de automatische incasso of
degenen die een periodieke opdracht bij hun bank op
hebben gegeven, nog het oude bedrag (of nog minder)
overmaakten.

Als u inlogt via de nieuwe website (mbw123club.nl), kunt
dat zich achter op de Mercedes-Benz clubcard bevindt,
inloggen en daar vindt u al uw gegevens onder het kopje
“uw lidmaatschap profiel”. U vindt kunt hier ook “payment details”. Hier kunt u uw bankgegevens invullen
(voor de leden die reeds een automatische incasso hebben
afgegeven is dit reeds ingevuld) en het vakje “automatische incasso goedgekeurd” aankruisen.
Daarmee is uw jaarlijkse automatische incasso een feit.
Veel gemak voor zowel u als voor uw penningmeester!
Ik wens u veel gezondheid en hoop u in het nieuwe jaar
weer te mogen ontmoeten.
Henk-Jan Versluis
Penningmeester

Mocht u een periodieke opdracht bij uw bank gegeven
hebben, dan verzoek ik u deze aan te passen.
Nog handiger is het om gebruik te maken van onze automatische incasso mogelijkheid. Deze vervalt automatisch bij opzegging van het lidmaatschap, dus wees niet
bang dat u onterecht blijft betalen.

Origineel of stukje huisvlijt van een MB-dealer, wie weet iets meer over deze W123 aanhanger ?
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ZELFS EEN PERFECT INTERIEUR KAN NOG INDIVIDUELER WORDEN

Kissling-box
Naast een uitgebreide standaarduit
rusting kon de koper van een Mer
cedes-Benz zijn auto verder aanpas
sen aan zijn persoonlijk smaak en
wensen. Hij of zij koopt zijn indivi
duele Mercedes-Benz geheel afge
stemd op zijn persoonlijke wensen,
behoeften en omstandigheden.
Uit een uitgebreid programma aan opties kon men kiezen
zodat zijn Mercedes perfect bij hem of haar past. Naast
deze af-fabrieksopties, de zogenaamde SA-codes, bood
de plaatselijke Mercedes-Benz dealer ook verschillende
accessoires aan. Het toebehoren/ accessoires (Zubehör)-programma, speciaal door Mercedes ontwikkeld, uitgekozen en getest. Zodat uw Mercedes u nog meer plezier
zal geven. Denk hierbij aan lichtmetalen velgen, mattensets, stoelhoezen, bagagekoffers etc.
Ook deze Kissling-box behoorde tot dit programma. De
box schaft extra opslagruimte binnen handbereik van de
bestuurder. De box is vervaardig uit hard zwart kunststof
voorzien van een reliëf bijna gelijk aan het dashboard van
de W123. De binnenzijde van de doos is voorzien van 6
houders voor cassettebandjes. De Kissling-box dient geplaatst te worden in de tunnelbak tussen de voorstoelen.
De tunnelbak is uitgespaart in de onderzijde van de box
waardoor deze direct gefixeerd wordt zonder aanvullende voorzieningen. De eventuele geplaatste opklapbare
middenarmsteun wordt niet gehinderd. Een fraaie oplos-

Een gemiddelde tunnelbak van een W123

sing voor kleine losse attributen, zoals cassettebandjes,
snoeptrommeltjes of pennen. Maar er is ook voldoende
ruimte voor een navigatieapparaat of smartphone en
oplader. Kortom ook vandaag de dag goed bruikbaar. Op
Ebay kwam ik zo’n Kissling-box nog wel eens tegen. Na
enkele pogingen heb ik er toch één kunnen scoren. (inclusief verzendkosten € 50,-) Een leuke aanwinst voor
mijn W123 en een origineel accessoires uit de jaren-80.
Martin van Aarsen
De Kissling-Box gemonteerd tussen de voorstoelen
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AGENDA

Clubevenementen
23 januari 2021 Bestuursvergadering
6 maart 2021 Technische dag

Eric Breed Schagen

20 maart 2021 Bestuursvergadering
24 april 2021 A L V + V oorjaarsrit

Maarsbergen

19 juni 2021 Bestuursvergadering
24 juli 2021 Dag evenement
20-22 augustus 2021 Z omerevenement

Centraal N ederland
L uxemburg / A rdennen

18 september 2021 Bestuursvergadering
30 oktober 2021 Najaarsrit

Bomencentrum Baarn

20 november 2021 Bestuursvergadering

S tammtisch
Z uid-W est
8 mei 2021 Stammtisch Z uidwest
7 augustus 2021 C afé-Restaurant De C ockpit
13 november 2021 V liegveld Seppe
Gastheer Jaap de W it

N oord-W est
13 maart 2021 Stammtisch Noord-W est
12 juni 2021 De Z oete Inval
13 september 2021 H aarlemerstraatweg 183
2065 A E H aarlemerliede
Gastheer René Metz

De Stammtisch heeft als bedoeling de clubleden
een gezellige middag te bieden op regionaal
niveau. Uiteraard zijn ook andere Mercedes-Benz
liefhebbers hierbij welkom. De middag kent geen
programma en is dus slechts als koffieklets of
olie-praatmiddag bedoeld. A lles mag, niets moet,
zelfs aanmelden is niet verplicht.

De Stammtischen zijn op zaterdag tussen 14.00
tot 17.00. N atuurlijk kan het uitlopen als het erg
gezellig is. V eel W 123 plezier.

N oord-Oost
10 april 2021 Stammtisch Noord-Oost
12 juli 2021 H otel - Restaurant W aanders
11 oktober 2021 Rijksweg 12
7951 DH Staphorst
Gastheer Rigte Brouwer

De Mercedes-Benz 200 uit 1983 van dhr René Metz
MB W123-CLUB NEDERLAND - Koerier 4-2020
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www.editoo.nl

Quiz
RAAD HET ONDERDEEL
TIP: ELKE W123 HEEFT ER EEN,
EN ER GAAT HEEL WAT DOOR HEEN

OPLOSSING ZOEKPLAATJE K3-2020
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