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Voorwoord
Geachte clubleden en W123-liefhebbers,

handbediende wisselbak. Wellicht iets voor de weer
lengende avonden.

Het redactieteam heeft niet stilgezeten de afgelopen vakantie waarvan u hopelijk gezond en wel bent terugge-

Voorts stelt clublid Patrick Nijman zich aan u voor en treft

keerd. Zij hebben deze mooie koerier voor u gemaakt met

u een woord- en beeldverslag van de gezellige clubdag

veel lezenswaardige bijdragen waaronder de wordings-

in Garderen aan geheel gelardeerd met de mooie en

geschiedenis van de M102 viercilinder benzinemotor en

tijdtypische advertenties die Martin voor ons tot mijn

de verlengde en bijzondere carrosserievarianten van de

vreugde heeft verzameld.

W123.
Ik wens u veel leesplezier en hoop u op 30 oktober tijdens
Ook aan het technisch onderhoud is gedacht door een

de najaarsrit te mogen begroeten als tante Corona en de

uitvoerige en grondige bijdrage over het schuifdakonder-

omstandigheden ons dat toelaten.

houd en het versnellingshandlemechanisme voor de
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VOORUITGANG ONDER DE MOTORKAP

De 4-cilinder M102
Als in 1976 de W123 wordt geïn
troduceerd als de nieuwe “klein
klasse “is er voor de 200 en 230
weinig nieuws te vinden onder de
motorkap.

tiging was een optie. Er was een breed pakket van opties
leverbaar voor de 200 en 230, zoals automatische versnellingsbak, schuifdak elektrische of mechanische, airconditioning, elektrische bedienbare ramen en warmtewerend
glas.
De basisprijs voor de 200 van ƒ 26.970, - was op deze
manier eenvoudig op te drijven. Een van de veel bestelde
optie was code 260: “laten vervallen van het typeplaatje
“.Hoewel de 200 met zijn 94 pk en een leeggewicht van
1390 kg nu niet direct een strepentrekker was, is bekend.

De W123 200 en 230 met hun viercilinder carburatiemotor

Maar dit zocht de koper van een 200 ook niet. Als eerste

M115 met 2.0 en 2.3 liter motorinhoud werd grotendeels

speelde de basis W123 een belangrijke rol als “Firmenwa-

ongewijzigd uit de W115/8 overgenomen. De basiscon-

gen”, met zijn 2.0 ltr motor een mooie opstap in de

structie vindt echter zijn oorsprong in de M121 van de

hiërarchie. Zo was de Mercedes 200 de typische wagen

190SL. Hoewel door kleine aanpassingen het brandstof-

voor de vertegenwoordiger of afdelingshoofd. Boven-

verbruik werd verlaagd had dit tot gevolg dat het vermo-

dien was de 200 voor veel van zijn kopers over het alge-

gen iets afnam. De M115 uit de 200 beschikte nu over 94

meen de eerste Mercedes. De op later geworden leeftijd

pk bij 4.800 t/min (W115 95 pk bij 5.000 t/min), terwijl de

toch waar geworden droom. Menig vakantie of verbou-

230 109pk bij 4.800 t/min had tegenover 110pk bij 5.200

wing werd uitgesteld om toch een Mercedes te kunnen

t/min. De W123 230 voor de Noord-Amerikaanse markt,

verwerven. Vaak met stuurbekrachtiging en radio als

voorzien van katalysator, beschikt maar over 95 pk bij

optie. Voor ƒ 2.500, - meer kreeg men de 230, iets meer

4.800 t/min, ook voor de andere markten, waar geen

temperament met hetzelfde brandstofverbruik. Het

superbenzine leverbaar was, was er een lage compressie

voordeel van dit gebrek aan temperament is de welhaast

uitvoering.

legendarische slijtvastheid die de motoren bijna onverwoestbaar maakt. Afgezien van ingelopen nokkenassen

Alle motoren hadden de een enkelvoudige Stromberg

door verwaarloosd onderhoud en ouderdomsproblemen

carburateur. Hoewel de uitvoering per markt varieerde

met de carburateur zijn er weinig problemen bekend.

was de 200 en 230 leverbaar met de 4 versnellingsbak of

De M115.938 (2.0 liter) werd alleen in de limousine aan-

4 versnellingsautomaat bekend van de W115. Ook de

geboden. De 2.3 liter echter ook in de coupé (230C) en de

achteras overbrenging was onveranderd. Gelijk aan de

T-serie (230T).

diesel modellen en de 250 werd de 200 en 230 uitgerust
met de rondekoplampen. Het uitrustingsniveau was erg

Kleine verbeteringen werden er doorgevoerd, tot in 1979

basic, al het noodzakelijk was aan boord zoals halogéén

de nieuwe viercilinder werd geïntroduceerd. Als opvol-

koplampen en een gelaagde voorruit maar stuurbekrach-

ger van de rijpe M115 werden in de zomer van 1980, onder
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de codenaam M102, de twee nieuwe viercilinder-benzi-

cilinders bij dezelfde inhoud; minder thermo-dynami-

nemotoren geïntroduceerd. Nieuw was in dit geval ook

sche verliezen en een beter uitlaatgas kwaliteit; beter

werkelijk nieuw want het motorblok werd vanaf de basis

koppel bij lage toerentallen; minder inwendige wrijving

nieuw ontworpen.

en een lager gewicht, gekoppeld aan lagere kosten. Zou
men twee cilinders meer hebben gekozen dan was het

Aan de nieuwe viercilinder werden de volgende eisen

verbruik met ongeveer 6% toegenomen.

gesteld:
- Laag brandstofverbruik
- Geluidsarm, hoog comfort
- Geringere uitstoot
- Lange levensduur
- Lage onderhoudskosten
Met dit eisenpakket ging het team aan de slag. Professor
Dr. Werner Breitschwerdt, hoofd personenwagen-ontwikkeling, geeft het onomwonden toe “Een zescilinder,
“meent hij, “geeft bij 2,0 en 2,3 ltr cilinderinhoud een
principieel rustiger motorloop als een viercilinder.” Als
het team van Dr. Kurt Obländer in 1975 begint met de
ontwikkeling van de nieuwe viercilinder voor de W123,
kiezen de technici niet, zoals bij BMW in München, voor
een kleine zescilinder. En dat om een eenvoudige reden.
“Een viercilinder”, volgens Dr. Kurt Obländer, hoofdmotoren ontwikkeling,”verbruikt eenvoudig minder brandstof dan een zescilinder met dezelfde cilinderinhoud”.
Het antwoordt ligt besloten in de voordelen van minder

LAGER GELUIDSNIVEAU
Om gewicht en daarmee brandstof te besparen, wordt
lichtmetaal steeds vaker toegepast in de motorenbouw.
Vreemd genoeg wordt er toch voor een gietijzer cilinderblok gekozen, de cilinderkop en carterpan worden uit
lichtmetaal gemaakt. Door toepassing van de nieuwe
giettechnieken wordt een dunne cilinderwand mogelijk,
lager gewicht, met een hoge stijfheid.
De krukas is in beide motoren vijfmaal gelagerd en
voorzien van acht contra gewichten. De nieuwe viercilinder loopt bijzonder rustig, het geen mede is te verklaren
door de acht contragewichten aan de krukas. Om trillingen te dempen is eraan de voorzijde van de krukas een
trillingsdemper geplaatst. De drijfstang en de zuigerbodem worden doormiddel van extra oliesmering gekoeld.
De M102 is een korte slag motor, of ook wel een overvierkante motor genoemd, dit houdt in dat boring groter is
als de slag. Hierdoor daalt de zuigersnelheid en dus de
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slijtage. Aan de andere kant hebben grote zuigers een
positieve bijdrage aan de trekkracht bij lage toerentallen.
De motoren hebben een lichtmetalen cilinderkop met een
door ketting aangedreven bovenliggende nokkenas.
Hier blijft Mercedes-Benz, in de persoon van Dr. Kurt
Obländer die met ontslag dreigde als er een kunststofriem
werd voorgeschreven, trouw aan de ketting en kiest geluk
niet voor de, in die tijd veel toegepaste, kunststofriem. De
bovenliggende nokkenas bedient de tegenover elkaar
staande kleppen, die voor een optimale ademhaling
zorgen. De verbrandingsruimte is half bolvormig. De
hoge compressieverhouding van 9:1 en de transistorontsteking dragen eveneens bij aan een laag verbruik. Ten
opzichte van de oude M115 is de nieuwe motor meer dan
tien procent zuiniger geworden. De aan de rechterkant
van de verbrandingsruimte geplaatste bougies zijn het
moderner konustype. Ze hebben en kleinere schachtdiameter van 16 mm, tegen over 19 mm voor de normale
bougies. Het voordeel van deze kleine bougies is dat er
meer ruimte overbleef voor de in verhouding grote uitlaatklep en beter vormgegeven uitlaatkanaal. Hier kon
nogmaals de ademhaling mee worden verbeterd. Door
toepassing van kleiner lagers van krukas en nokkenas en
geringer gewicht van de zuiger en kleppen kon het gewicht ten opzichte van de M115 verder worden teruggedrongen.

ZUINIGERE MOTOREN
Door de gunstige thermische eigenschappen van de
M102, kon de hoeveelheid koelvloeistof met 1,5 ltr worden gereduceerd, wat naast een lager gewicht ook betekende dat de motor eerder op bedrijfstemperatuur was
en daardoor minder brandstof verbruikte. Beide motoren
zijn standaard uitgerust met een elektro-magnetische
ventilatorkoppeling. Deze wordt pas ingeschakeld bij een
koelwater-temperatuur van 100°C. Gevolg een lager geluidsniveau en minder vermogens-verlies.
De smering wordt bij beide motoren door een oliepomp,
die voor op de krukas is geplaatst, verzorgt. Het oliefilter,
is staand geplaatst, links naast de cilinderkop, en daardoor eenvoudig bereikbaar. Ook de hoeveelheid olie is
met 1 ltr verminderd en bedraagt nu 4,5 ltr. Hierdoor
worden de onderhoudskosten verlaagd.
De M102motor is op koppel afgesteld en niet op vermogen. De M102.920 voor de 200 wordt door een Stromberg
175 CDT carburator gevoed. Deze is bekend uit de M115,
maar wel aangepast. De koudstart en warmloop regeling
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zijn gemoderniseerd. Doormiddel van een bimetaalveer
wordt het mengsel voor de warmloop afgereld om een zo
gunstig mogelijk brandstofmengsel te krijgen. Aansluitend neemt de startautomatiek het over tot dat de warmloopfase in zijn geheel kan worden afgesloten. Een elektromagnetische afsluiter zorgt ervoor dat de motor niet
na dieselt. Ook wordt dit ventiel gebruikt als toerentalbegrenzer, bij 6.100 t/min onderbraakt deze de brand-stoftoevoer, waardoor de motor beschermd wordt.
Het luchtfilter is boven de motor geplaatst. Om de
warmloopfase te versnellen wordt de inlaatzijde elektrisch verwarmt tot een koelwater temperatuur van 40°
C. Door de hoge warmteafgifte wordt de warmloopfase
verkort en zorgt voor een mooie motorloop direct na het
starten.

BETERE RIJPRESTATIES
De 230E was voorzien van de uit de 280E bekende K-Jetronic benzine-inspuiting die gezamenlijk met Bosch
ontwikkeld was. Dit is een mechanisch-hydraulisch geregeld inspuitsysteem zonder aandrijving dat de brandstof afhankelijk van de aangezogen luchthoeveelheid
bepaalt en inspuit vóór de inlaat-kleppen. Deze Bosch KJetronic werd al toegepast bij de 6- en 8-cilinder motoren.
Doordat de motor onder een hoek van 15° is geplaatst
ontstond er meer ruimte onder de motorkap. Er kon nu
een extra lang inlaatspruitstuk geplaatst worden welke
bijdraagt tot een optimale vullingsgraad van de cilinders.
Gedurende de warm- loop fase, krijgt de motor via een
extra luchtschuif meer mengsel om de verhoogde wrijving in koude toestand te overwinnen en om een stabiele
stationair-loop te bereiken. Deze schuif wordt door
middel van een bimetaalveer bediend en wordt mede
door de temperatuur van de koelvloeistof beïnvloed.
De 1997 cc M102.920 levert in de 200 een vermogen van
109 pk, het koppel bedraagt 170 Nm bij 3.000 t/min. De
topsnelheid bedraagt een acceptabele 168 km/h en de
acceleratie bedraagt 14,4 sec. De 2.299 ltr M102.980 in de
230 E heeft een vermogen van 136 pk bij 5.100 t/min aan
de krukas en het verleent de 230 E een topsnelheid van
ongeveer 180 km/u. Het maximale koppel, wat voor een
grote souplesse zorgt, bedraagt 205 Nm bij 3.500 t/min.
De acceleratie voor de automaat vergt 12,3 seconden. De
handgeschakelde versie doet er ongeveer seconde minder
over.
Aan de genoemde voordelen waren soms ook enkele
nadelen verbonden. Zo leden sommige motoren aan
oververhitting en verbrande kleppen. Ook brak de nokkenas ketting in voorkomende gevallen met kapitale
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motorschades tot gevolg. Dit zijn echter incidenten en de

kelsoepelheid van de vierbak waren er debet aan dat deze

meeste 230E die thans nog in gebruik zijn kennen deze

optie weinig besteld werd.

problemen meestal niet.
Als Mercedes-Benz in september 1981 bij de achtcilinder
De nieuwe motoren worden standaard uitgerust met een

modellen het ingrijpende energieconcept geïntrodu-

geheel vernieuwde 4-versnellingsbak. Deze worden

ceerd, wordt ook de M102 aangepast. Met elektronische

vanaf oktober 1980 ook in de 200D en 240D gemonteerd.

uitschakeling van de brandstoftoevoer wordt nogmaals

Het versnellingsbak- en koppelingshuis zijn van alumi-

een brandstofbesparing bereikt tot 5%, zonder dat dit ten

nium gemaakt. Het schakelmechanisme in de bak werd

koste gaat van de prestaties.

met het oog op comfort, kortere schakelweg en lichtere
gang wisseling verbetert. Zo werden geleiding, synchro-

M102 had een zeer breed toepassingsgebied. De 2.0 liter

messen en tandwiel gewijzigd. Ook de achterruitversnel-

variant werd in de limousine (200) en de T-serie (200T)

ling is nu gesynchroniseerd. Als optie blijft de Wandler-4-

ingebouwd. De 230 vond daarnaast (230E, 230TE) ook in

trapsautomaat leverbaar. Met naar keuze vloer- of

de coupé een plaats (230CE). De 200/M115 werd als

stuurschakeling. De 200 houdt zijn koppeling. De 230 E

normaalbenzine motor, met 84pk, nog tot de herfst van

krijgt, in verband met het hoge koppel, de koppeling van

1983 aangeboden.

de 6-cilinders. (Doorsnede 228 mm). Het differentieel
wordt ook aangepast. Door een constructieve aanpassing

De M102 was de basis voor de nieuwe benzine- en die-

wordt het gewicht gereduceerd. Ook wordt de achteras-

selmotorenserie die tot in de jaren negentig bij Mercedes--

overbrenging directer. Hierdoor wordt het toerental

Benz gebruikt werden. O.a. de W201 190 E 2.3-16 motor

verlaagd bij gelijke snelheid. Het comfort wordt ver-

en de M103 zescilinder uit de W124/W126 260 E/SE en

hoogd en het brandstofverbruik daalt.

de 300 E/SE/SEL en SL hebben als basis de M102.

Bij de ontwikkeling van de nieuwe versnellingsbak laat

De M102 is mijns inziens de beste benzinemotor voor de

Mercedes-Benz toch een steekje vallen. Terwijl de concur-

W123. Vooral de 230 E met zijn hoge mate van comfort,

rentie stuk voor stuk overstappen op een vijfversnellings-

gunstige brandstofverbruik, trekkracht en souplesse

bak, wordt bij Mercedes-Benz een nieuwe vierversnel-

maken de 280 E in mijnogen bijna overbodig.

lingsbak ontwikkeld. Om toch aan de vraag uit de markt
te kunnen voldoen wordt er een nootgreep gedaan. Vanaf
herfst 1981 is er als optie een vijfversnellingsbak leverbaar, deze wordt niet door Mercedes-Benz zelf gebouwd
maar wordt bij ZF ingekocht. De ZF-vijfversnellingsbak
mis de souplesse en korte schakelwegen van de vierbak.
De stevige meerprijs van ƒ 2.000, = en gebrek aan scha-
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Martin van Aarsen

EVEN VOORSTELLEN

Patrick Nijman
Beste W123 liefhebbers, Ik mag

gesloten beurzen gedaan.

mij als nieuw lid van de W123-club

Mijn eerste ontmoeting met de W123 was tijdens mijn

aan jullie voorstellen.

toen ik begon was de laatste generatie W123 230 TE-am-

carrière als ambulancechauffeur. Het oudste voertuig
bulance. Daarna heb ik me nog mogen vermaken met de

Ik ben Patrick Nijman en sinds kort 50 jaar oud. Ik woon

ambulance versies van de diesel-varianten van de W124,

samen met mijn echtgenote Karin in het pittoreske Lim-

W210 en W211. Helaas bleek dat de ambulance-uitvoe-

burgse Weert. Sinds april ben ik de trotse eigenaar van

ring van de W212 door alle Europese eisen voor ambu-

een origineel Nederlandse C123 230CE uit 1981.

lances (vast schot achter bestuurder) te klein was voor
chauffeurs langer dan 1.80 m. Helaas kon ik met mijn 1.95

Als echte klassieker liefhebber heb ik oldtimers gehad

m, als het portier eenmaal dicht was, mijn rechtervoet niet

sinds mijn 22e. De afgelopen 28 jaar waren dat Land

meer van de rem halen (aut) en de sproei-installatie bleef,

Rovers, eerst een Series II uit 1966 en daarna een Range

door mijn linkerknie tussen het portier en het stuur ge-

Rover classic uit ‘86. Beide waren bij aanschaf dringend

klemd, permanent sproeien. Het leidde tot veel hilariteit,

aan restaureren toe. De Range Rover heb ik 13 jaar geleden

maar ook dat ik werd “verbannen” naar de Sprinter-ge-

samen met een vriend helemaal uit elkaar gehaald en, na

neraties. Toen mijn werkgever besloot over te gaan naar

volledig galvaniseren, weer opgebouwd. Helaas gebruik-

Volkswagen heb ik na 23 jaar mijn ontslag genomen….

te ik de Range Rover niet meer waarvoor hij gebouwd en

(was niet de echte reden hoor). Voor mijn huidige werk

bedoeld was. Omdat het terreinrijden en “avontuurlijk

voor de overheid heb ik onder andere de politie en de

zijn” minder was geworden dacht ik eraan om de Range

brandweer facilitair mogen ondersteunen in de gelopen

Rover weg te doen. Bij toeval bleek de lokale garage om

aanbestedingstrajecten voor, jawel, de Mercedessen. Die

de hoek een al gerestaureerde 230CE met een volgens
NAP (sinds 1991) kloppende km-stand van 104.000 km te
hebben staan. Met een ondeugende opmerking of hij niet
wilde ruilen kreeg ik tot mijn verrassing te horen dat dat
kon. Aangezien de taxatierapporten van beide voertuigen
redelijk dezelfde waarde beschreven hebben we dat met
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ster blijft me achtervolgen.

vervangen.

Mijn huidige trots, de 230CE, is volledig origineel (zover

Na verontrustende berichten op diverse fora ook de

ik tot nu toe weet) en dat is ook wel mijn doelstelling om

distributieketting vervangen, dit bleek zeker niet te vroeg.

dat zo te houden. De simpele originele Becker mono-radio

In het najaar wil ik nog enkele plekjes in het plaatwerk

en alle accenten van de carrosserie nog in het chroom geeft

ivm beginnende roest laten herstellen, waaronder een

een extra dimensie aan het klassieke coupe-karakter van

plek op een zeer bekende plek voor de W123, en een

de jaren ’80. Ook alle opties van de 230CE, zoals geen-

nieuwe tectyl laag aan de onderzijde na een uitvoerige

airbags, geen-airco, geen-elektrische ramen, geen-ABS,

inspectie op eventueel roest. Aangezien de banden van

geen-5e versnelling en geen-centrale deurvergrendeling

2010 zijn, wellicht ook eens vervangen. Uiteraard blijft de

trekt me wel aan. De optie geen-trekhaak valt me wel

charme van een oldtimer de kraakjes en piepjes en soms

tegen, daar moet ik nog eens over denken.

dingen die wat stroever gaan dan toen de wagen nog
nieuw was. Een oud Engels advies “if it ain’t broke, don’t

Er zijn/waren nog wel wat puntjes. Helaas heeft de neus

fix it” hou ik in ere.

van de wagen nogal wat steenslag en een ster in het
koplampglas. Ook had de wagen al 2 jaar geen, of beperkt

Ach, oude auto’s blijven oude auto’s en een fantastische

onderhoud gehad en had een jaar (binnen) stil gestaan.

hobby, ik verander alleen van taal, van Engels naar Duits

Met het onderhoudsformulier van de website van de

(en 4 cilinders minder ) Ik hoop snel nader kennis te

W123-club in de hand hebben we alle onderhoud gedaan

kunnen maken tijdens een bijeenkomst.

en alle vloeistoffen (oliën en koelvloeistof) afgetapt en
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STAP VOOR STAP

Schuifdakonderhoud
“Extra werkzaamheden
bij de onderhoudsbeurt
tegen separate op
dracht: 7730 één keer
per jaar schuifdak, ge
leiderails en glijblokken
reinigen en licht invet
ten.”
Zo luidt de tekst in het onderhoudssysteem voor onze Mercedes-Benz
W123 en dit is waarschijnlijk ook de
reden waarom het schuifdak zo vaak
werd verwaarloosd. Dit onderdeel in
het onderhoudssysteem moest namelijk in separate opdracht worden
gegeven en ook apart worden betaald. Veel eigenaren, waaronder ook
clubleden die graag zelf aan hun
Mercedes-Benz W123 sleutelen, maken
vaak een grote boog om het onderhoud daarvan. Vaak uit angst om iets
kapot te maken of uit vrees om het
geheel niet goed gemonteerd te krijgen. Dit kan er helaas wel toe leiden
dat het schuifdak niet meer goed
functioneert en soms zelfs gaat lekken. Sommige eigenaren schrokken
er ook niet voor terug om het schuifdak permanent stil te leggen door het
dicht te plakken met kit of tape.
Dit is verwonderlijk omdat het
schuifdak van de Mercedes-Benz
W123 eigenlijk relatief eenvoudig is

opgebouwd. In tegenstelling tot het
navolgende model kan het schuifdak
alleen maar naar achteren en naar
voren worden bewogen en niet worden opgeklapt zoals bijvoorbeeld bij
de Mercedes Benz W124. Hierdoor is
het aantal onderdelen veel kleiner en
zijn ook de afstelwerkzaamheden
minder ingewikkeld.

wordt eerst de in het midden aange-

Bij de Mercedes-Benz W123 werden
twee types schuifdak toegepast: het
handbediende en het elektrisch bediende schuifdak.
Het elektrisch bediende schuifdak
werd altijd in de coupé modellen
ingebouwd; een coupé bestuurder
werd geacht geen handbediend
schuifdak te wensen. In de T-modellen werden weer uitsluitend handbediende schuifdaken ingebouwd omdat
de hoek van de D-zuil te scherp is
voor de Teleflexkabel van het elektrische schuifdak. De koper van een limousine kon tussen beide varianten
kiezen terwijl de berijder van een
verlengde versie het zonder schuifdak moest stellen, waarschijnlijk
omdat de fabriek niet ook nog een
lange dakhuid met schuifdakopening wilde maken.

brachte draaiknop 180 graden gedraaid waardoor een in het midden
aangebrachte trekstang (afb. 1) naar
voren wordt getrokken. Hierdoor
worden twee zogenaamde remstangen via een overbrengingsmechanisme naar binnen getrokken en zakt het
schuifdakpaneel naar binnen in de
schuifdakcassette op de geleiderails.
Aan het einde van de twee remstangen bevindt zich een rubberen rol die
via de remstangen en de kleine wiggen (afb. 2) aan de zijkant van de
schuifdakcassette het schuifdakpaneel laat zakken of, bij het sluiten,
omhoog doet bewegen en op gelijk
niveau met de dakhuid vasthoudt.
Een schroefveer die parallel aan de
trekstang is gemonteerd ondersteunt
de sluitprocedure.
Het elektrisch bediende schuifdak

De opbouw en werking van beide
varianten lijken op elkaar. Beide
schuifdakvarianten

[01] de binnenkant van het schuifdak

moeten

eerst

naar beneden bewogen worden
waarna ze via de geleiderails in de
stalen schuifdakcassette worden geschoven en er een grote ruimte voor
een vrije blik naar boven vrijkomt.
Bij het handbediende schuifdak

functioneert door middel van twee
zogenaamde hefhoeksteunen (“Hubwinkel”, afb. 16) die door een stalen
traverse - waarmee ze beiden verbonden zijn bij het bedienen van de
schuifdakschakelaar door de Teleflexkabel - eerst naar beneden en dan
naar achteren worden getrokken,
waardoor het schuifdakpaneel eerst
naar beneden zakt en vervolgens
naar achter in de schuifdakcassette

[04] handgreep handb. schuifdak
[02] wig aan de zijkant van de cassette

verwijderen

[03] schuifdak voor driekwart geopend
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Dek eerst de voorstoelen en de eventuele armsteun af met doeken of een
hoes. Binnenbekleding verwijderen.
Om te beginnen moet bij beide uitvoeringen de binnenbekleding worden verwijderd. Hiertoe moet het
[05] binnenbekleding met brede wig
losmaken

wordt getrokken. Genoemde Teleflexkabel is een stevige Bowden-kabel die door een links in de bagageruimte geplaatste elektromotor bij
het bedienen van de schuifdakschakelaar op het dashboard naar achteren en naar voren wordt bewogen. De
Teleflexkabel is een zeer gevoelig
onderdeel dat steeds voorzichtig
moet worden behandeld. Als de
motor hapert (of de accu leeg is) kan
met een opzetstuk en de bougiesleutel uit de boordgereedschapsset het
anker van de motor worden bediend
en het schuifdak worden gesloten.
Ook hieraan hebben de Daimler-Benz ingenieurs gedacht.
De schuifdakmotor heeft een slipkoppeling die verhindert dat de Teleflexkabel of de motor worden beschadigd als het schuifdak klem zit.
Deze slipkoppeling kan onder omstandigheden worden afgesteld als
het schuifdak niet goed sluit maar
eerst moet altijd worden nagezien
waarom het schuifdak niet goed
sluit. Dat gaan we hierna zien.
Nu meer over de extra werkzaamheden. Wat moet er op welke wijze
worden gedaan?

schuifdak voor circa driekwart worden geopend (afb. 3). Bij het handbediende dak moet nu de handgreep en
de handgreepplaat worden verwijderd. Hiertoe de greep naar beneden
klappen en de kruiskopschroef uitdraaien. De handgreepplaat blijft aan
de handgreep hangen. De handgreep
zelf wordt door een kleine borgpen
geborgd. De borgpen kan met een
kleine schroevendraaier naar buiten
worden geduwd, vanaf de bestuur-

[07] kruiskopschroeven van de geleiderails
verwijderen

dersplaats naar rechts (afb. 4). De

coupé zijn dit vier schroeven, bij de

handgreep wordt door een klein

limousine en T-modellen zijn het er

veertje ondersteund. Dit alles goed

vijf. Het kleine sleufschroefje aan de

opvangen in een bakje. Het geheel

voorkant

kan trouwens als reparatieset wor-

(afb. 7) niet losdraaien. Dit is alleen

den gekocht: A123 586 0278. Hierna

voor de hoogte-afstelling bedoeld.

kan de binnenbekleding worden

Het textielplakband dat onderop de

verwijderd door de zes metalen

geleiderails is geplakt (afb. 8) moet

klemmen met een brede en schone

vernieuwd worden want dit dicht de

wig (afb. 5) uit de uitsparingen in het

losse geleiderails naar het binnenbe-

schuifdakpaneel te duwen. Doe dit

kledingspaneel af.

voorzichtig om te voorkomen dat de
metalen rand in het paneel van de

Schuifdakpaneel verwijderen. Bij de

binnenbekleding wordt verbogen.

elektrisch bediende uitvoering moet

Als alle klemmen los zijn kan het

het dak nu weer worden gesloten

binnenbekledingspaneel voorzichtig

waarna de Teleflexkabel en de twee

uit de binnenste geleiderails naar

borgbouten (SW 8) links en rechts

boven uit de dakopening worden

vooraan in de hefhoeksteunmonta-

getrokken (afb. 6). Het is verstandig

geplaten (afb. 9) kunnen worden

het binnenbekledingspaneel op een-

verwijderd. De Teleflexkabel is met

schone en veilige plaats te bewaren;

een borgpen in een borgklem met de

bijvoorbeeld in de bagageruimte. Als

voorkant van de geleidebuis aan het

het gevlekt is, is dit een goede gele-

schuifdak verbonden. De borgklem

genheid het met bijvoorbeeld Biotex

moet met de borgpen voorzichtig van

schoon te maken.

het uiteinde van de geleidebuis wor-

Geleiderails verwijderen. Nu moet
bij beide uitvoeringen het dak geheel
geopend worden waarna de bovenste geleiderails links en rechts na het
uitdraaien van de kruiskopschroe[06] binnenbekleding naar boven
uitnemen
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ven met een passende schroevendraaier worden afgenomen. Bij de

[08] bovenste geleiderails afnemen

[09] borgbouten bij het elektrisch bediende

[10] borgpen en borgklem van de

[11] dak tussen schuifdak en voorruit

schuifdak uitnemen

Teleflexkabel afnemen bij het elektrisch

afdekken en schuifdakpaneel naar voren en

den genomen (afb. 10). Het kan hel-

bediende schuifdak

naar boven uitnemen. Let op: het is

pen het schuifdak een fractie te ope-

nieuw ingevet kunnen worden.

nen als de borgpen vast zit in de Teleflexkabel. Als dit is gelukt moet de
Teleflexkabel met de schuifdakschakelaar in de stand ‘openen’ uit de
geleidebuis worden gevoerd. De Teleflexkabel loopt nu uit de geleidebuis op het schuifdakpaneel in de
geleidebuis onder het vaste dak
zodat het schuifdakpaneel vrij is. Het
is verstandig voor de volgende stappen een wollen deken op het dak
tussen de voorruit en de schuifdakopening te leggen (afb. 11).
Nu kan het schuifdakpaneel bij beide
varianten naar voren en naar boven
worden uitgenomen waarbij men er
bij de elektrisch bediende variant op
moet letten dat de geleidebuis in de
schuifdakcassette nog een stukje
onder het vaste dak over de vaste
geleidebuis doorloopt (afb. 12). Doe
dit bij voorkeur met twee man want
het schuifdakpaneel is zwaar en de
omtrek van het schuifdak en de
schuifdakopening is snel beschadigd. Plaats het schuifdakpaneel nu
voorzichtig op een wollen deken op
een stabiele werkplek met de gelakte
zijde naar beneden.
De controle- en smeerwerkzaamheden. Nu kan men zich om de eigenlijke onderhoudswerkzaamheden bekommeren.
Geleideblokjes controleren. Alle geleideblokjes moeten aanwezig en
onbeschadigd zijn (afb. 13 en 14)
waarbij ze gereinigd en licht op-

zwaar!

sette worden verwijderd. Ook is het
Remstangen controleren. Bij het

nuttig met een in wasbenzine ge-

handbediende schuifdak dienen de

drenkte lap de onderzijde van de

rubberen rollen op de remstangen op

schuifdakcassette boven de achter-

beschadiging te worden gecontro-

bank te reinigen.

leerd (afb. 15). Ze zijn helaas alleen
compleet met de remstang voor circa

Waterafvoeren. De waterafvoeren

€50,- verkrijgbaar. Indien het sluit-

verdienen bijzondere aandacht. Ze

mechanisme stroef loopt verdient het

zijn opgebouwd uit vier stalen pijpjes

aanbeveling dit met zeven schroeven

die op de vier afwateringsgaten in de

los te nemen en alle scharnier- en

uiterste hoeken van de schuifdakcas-

draaipunten te smeren. Voor het

sette zijn gelast met daarop geklemd

sluitmechanisme zijn helaas geen

vier rubber slangen die voor in de

losse onderdelen beschikbaar, be-

deursponning bij de A-stijl en achter

houdens de terugtrekveer.

in de luchtuitlaat achter de C-stijl
bekleding eindigen (of aan het einde

Hefhoeksteunen controleren. Bij het

van de D-stijl bij de T-limousine).

elektrisch bediende schuifdak moe-

Aan de achterkant zijn de pijpjes bij

ten de hefhoeksteunen (afb. 14) goed

latere series verstopt onder een hoek-

op soepele gangbaarheid in combina-

versterking (afb. 18) Helaas roesten

tie met de stalen traverse worden

de pijpjes vaak onder het geklemde

gecontroleerd. Indien een onderdeel

rubber van de afvoerslangen. In dat

defect of verdwenen is, dit vervangen. Anders riskeert men een door
krassen beschadigd of getordeerd
schuifdakpaneel.
Schuifdakcassette en waterafvoeren
schoonmaken en controleren. Aan de
auto dient de schuifdakcassette te
worden gecontroleerd op losse delen
die- en vuil dat de waterafvoeren
zouden kunnen verstoppen. Hiertoe
de hefboompjes van de windvanger
losnemen van hun achterste lagers en
voorzichtig van de windvanger losnemen (afb. 16). Hierna kan bijvoorbeeld met perslucht of de spitse
mond van een stofzuiger zoveel mogelijk stof en vuil uit de schuifdakcas-

[12] let op de doorlopende geleidebuis
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geval moet het roestige deel verwijderd worden en de rubber slang op
het gezonde deel worden gemonteerd. Men bereikt de pijpjes en de
slangen door het gedeeltelijk verwijderen van de hemelbekleding. Ook
roesten ze soms los van de schuifdakcassette, dan is er geen andere oplossing dan de schuifdakcassette te verwijderen via de uitgebouwde achterruit. Dat is een reuzenklus die we hier
niet kunnen beschrijven. De afvoeren
kunnen het beste met perslucht worden gereinigd door deze in omgekeerde richting door te blazen, of
voorzichtig door te steken met een
trekveer voor het installeren van
elektriciteitsdraden in PVC-leidingen of een oude leiding van de centrale vergrendelingsinstallatie. Controleer de waterafvoeren door ze
aansluitend door te spoelen met
warm water in de goot van de schuifdakcassette. Als er onverhoopt een
lek is, is de warme plek makkelijk te
vinden. Auto’s met beslagen achterramen hebben vaak lekke schuifdak-

[14] hefhoeksteunen en stalen traverse bij

[15] remstang met rubberen rol bij het

het elektrisch bediende schuifdak

handbediende schuifdak

cm. onder het dak gesmeerd worden.
Dat kan het beste met een penseel met
een lang handvat dat nog verlengd
kan worden met een stok of lineaal.
In geen geval de binnenste geleiderails smeren want hier loopt de binnenbekleding vetvrij op (zie de rood
gemarkeerde delen in afb. 17).
Viltranden.

Versleten

viltranden

(zoals in afb. 2) moeten worden vervangen door de stalen hoekprofielen
aan de beide binnenzijden van de
schuifdakcassette, door aan elke
zijde vier kruiskopschroeven los te
nemen. De nieuwe viltranden worden maar in één maat geleverd en

afvoeren.

moeten op maat gezaagd worden.

Geleiderails smeren. Het smeren van

zijdelings zeer strak tegen de dak-

de geleiderails is het eigenlijke onderhoud waar het allemaal om begonnen is. Men moet alleen de buitenste geleiderails (zie de groen gemarkeerde delen in afb. 17) met speciaal Mercedes-Benz schuifdakvet
smeren. Voor het smeren van het
schuifdak heeft Mercedes-Benz speciaal en daarmee duur vet beschikbaar onder nummer A001 989 4651
voor circa € 100,- per pot. De geleiderails moeten tot aan het einde circa 50

Het is van groot belang de viltranden
huid te monteren, anders loopt het
schuifdak stroef.
Teleflexkabel smeren. De Teleflexka-

randen van de dakhuid zijn beschermd met tape. Let er bij de elektrisch bediende variant goed op dat
de geleidebuis over de geleidebuis in
de auto wordt geschoven, waarbij de
Teleflexkabel niet geknikt mag worden. Hierna de Teleflexkabel weer
voorzichtig in de geleidebuis laten
lopen en de borgpennen weer vastzetten. Daarna de bovenste geleiderails monteren met aan iedere kant
vijf (vier voor de coupé) kruiskopschroeven. Na het inbouwen moet
een zorgvuldige functietest worden
gedaan. Het schuifdak moet soepel
en gelijkmatig in de schuifdakcassette lopen en zuigend in de schuifdakopening passen. Voor het monteren
van de binnenbekleding dient de afstelling nog gecontroleerd te worden.
Afstelling glijblokjes links en rechts.
De glijblokjes worden versteld met

bel kan gesmeerd worden door deze
voorzichtig uit de geleidebuis te laten
lopen door de schuifdakschakelaar
op “sluiten” te zetten (afb. 19) en deze
na het invetten weer in de geleidebuis
te duwen en de schuifdakschakelaar
op “openen” te zetten. Doe dit wel
met beleid want alles is extreem vettig. Het is praktischer de Teleflexkabel aan het einde licht in te vetten met
het schuifdakvet. Neem geen dunne
olie want deze lekt in bedrijf uit de
geleidebuis en vervuilt de hemelbekleding met lelijke vlekken.
Inbouwen schuifdakpaneel. Het in-

[13] geleideblokjes vóór, hier met het

bouwen gebeurt het beste met twee

[16] onderste geleiderails met hefboompjes

nieuwe mosrubber

man heel voorzichtig, waarbij de

voor de windvanger

MB W123-CLUB NEDERLAND - Koerier 3-2021

[17] rode delen NIET smeren, groene
delen wel smeren

[19] de Teleflexkabel

moeten de kleine wigjes waarop de

de beugels waarop ze zijn gemon-

rubberen rollen van de remstangen

teerd. Ze moeten licht de zijkant van

lopen, licht worden versteld door het

de geleiderails raken als het schuif-

kleine schroefje te verdraaien. Bij het

dakpaneel precies in het midden ligt.

elektrisch bediende dak moeten de

Dit moet op verschillende posities

hefhoeksteunen

van het schuifdak gecontroleerd

schroeven worden gelost en moet de

worden. Zoals eerder geschreven

kunststof wig eronder met een door-

moet het schuifdak soepel lopen over

slag zo worden bewogen dat het

de hele lengte en zuigend in de

schuifdakpaneel de gewenste hoogte

schuifdakopening passen.

heeft (afb. 20). Het is verstandig voor

met

ieder

drie

[18] achterste waterafvoer met
versterking, normaal goed verstopt

de test na de afstelling de gelakte
Hoogte-afstelling vóór. De hoogte

zijde van het schuifdakpaneel te be-

van de voorkant van het schuifdak-

kleden met een dunne doek om kras-

paneel moet met de kleine sleuf-

sen door een te hoge afstelling te

[20] de hoogteverstelling bij het elektrisch

schroef aan de voorzijde van de ge-

voorkomen.

bediende schuifdak

leiderails bij geloste bovenste geleiderails afgesteld worden. Het schuif-

Schuifdakvet. Voor het smeren raad

dakpaneel moet aan de voorzijde

ik dringend het originele schuifdak-

gelijk met- of 1 mm onder de dakrand

vet (A 001 989 4651) aan. Via onze

liggen. Dit moet vaak meerdere

Duitse zusterclub kunt u ook een

keren gecontroleerd worden.

kleinere

hoeveelheid

verkrijgen.

Wellicht heeft één van onze leden
Hoogteafstelling achter. Aan de ach-

nog een vingerhoedje van dit dure

terzijde moet het schuifdakpaneel

vet beschikbaar. Als goed alternatief

gelijk met- of 1 mm boven de dakrand

kan ook Liqui Moly 3312 Silicon-Fett

liggen, om windgeruis te voorko-

Transparant dienen dat speciaal voor

men. Bij het handbediende schuifdak

schuifdaken is gemaakt.
Fedor Tanke,
Thorsten Parmann

Lijst met gereedschap
pen en benodigdhe
den:

• 1 goed passende kruiskop-schroevendraaier;
• 1 kleine ratel en verlenging met dop
8 mm
• 1 kleine sleufschroevendraaier
• 1 brede kunststof wig
• 2 wollen dekens en doeken om de
bekleding af te dekken.
• 1 bakje voor schroefjes
• stabiele tafel of werkbank waarop
het schuifdakpaneel kan liggen
• 1 penseel met lange steel en eventueel verlenging met stokje of lineaal
• rol textielplakband zwart
• MB-schuifdakvet A 001 989 4651 of
Liqui Moly 3312 Silicon-Fett Transparant
• poetslappen
• wasbenzine
• persluchtpijpje
• stofzuiger met spitse mond
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DE GROTE ONBEKENDE....

De V123, F123 en VF123
Naast de W123 sedan, C123
coupé en S123 T-serie was er nog
de V123, ook wel bekend als de
lange uitvoering van de W123
sedan.
Nog voor de introductie op de IAA in Frankfurt in 1977
begint Daimler-Benz met de uitlevering van de W123 met
lange wielbasis. De W123-Lang, met de interne code V123,

ook als privé-wagen met chauffeur gebruikt. Bedenk dat
dit ver voor de tijd van de MPV’s was. De W123-Lang
moest niet gezien worden als concurrent van de S-klasse
of zelfs van de 600, maar meer als een luxe en sneller alternatief voor de VW-bus. De 250-lang had een topsnelheid van 185 km/h. De 240D-Lange en 300D-Lang waren
minder snel maar leverden wel het limousine komfort en
was representatief. Iets wat je bij een VW-bus tevergeefs
zocht. De meerprijs van 55% ten opzichte van de standaard sedan was niet gering. Een 240D-lang had een
basisprijs in 1983 van f 78.328 (240D f 50.480) Een standaard 280 S (W126) was f 6.440 voordeliger.
De standaard uitrusting was iets uitgebreider dan bij de

is leverbaar als 240 D, 300 D en 250.

standaard W123-modellen, zo was de lang-uitvoering

De W123-Lang, heeft een totale lengte van 5.355 mm

opties voor de gewone sedan, op het schuifdak na, waren

(4.725 mm W123) en een wielbasis van 3.425 mm (2.795
mm W123), zijn standaard uitgerust met stuurbekrachtiging, niveauregeling op de achteras, binnenverlichting
achter met kontakten over de achterdeuren en 15-velgen
(5,5J x 15H2) voorzien van 185HR15 banden. Ze werden
vooral door taxibedrijven, ambassades en hotels ingezet
en konden tot wel 8 personen vervoeren. De W123-Lang
trad hiermee in de voetsporen van de /8 en de heckflosse. Net als zijn voorgangers beschikte de W123-Lang over
3-zitrijen. Achter de voorstoelen bevond zich een opklap-

voorzien van stuurbekrachtiging, en niveauregeling. De
ook op de lang-uitvoeringen leverbaar. Uiteraard was de
prijs aangepast op de extra vierkante meters. Hoewel
Mercedes-Benz de veiligheid hoog in het vaandel heeft,
vanaf 1980 waren ABS en een Airbag ook leverbaar op de
W123-Lang, moesten de passagiers het op de middelste
bank, vreemd genoeg, stellen zonder gordels en hoofdsteunen. Ook als optie waren deze hier niet leverbaar.
Ondanks de 63 cm extra W123, was de W123-Lang niet
echt ruim bemeten voor 7 á 8 personen. De opklapbare
achterbank had, uit ruimtegebrek, een dunne rugleuning

bare zitbank. Deze zitbank was gedeeld in 2/3 en 1/3 deel.

en ondiepe zitting. Ook de achterste bank is ingekort en

De W123-Lang is tot aan de B-stijl gelijk aan de W123. De

brek aan knieruimte en de instap was lastig. Om de

achterportieren zijn een stuk groter, om een gemakkelijke
instap te creëren, dan die van de W123. De W123-Lang
had nog een uitzetbaar derde zijruitje, de kofferruimte en
achterruit zijn weer gelijk. De W123-Lang was zeer geschikt als Hoteltaxi en als Gross-taxi, maar werd soms
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de opklapbare- armleuning is vervallen. Er was een geachterste zitrij te bereiken moest eerst het chromen
schanier ontgrendeld worden, de middelste bank opklappen, om vervolgens diep gebukt achterwaarts in te steken.
De hoge meerprijs, de 4 deuren, en de niet volledige
middelste bank. Waren toch enkele minpunten van de

W123-Lang. In totaal rolden er tussen 1977 en 1985 13.700

standaard en verlengde wielbasis. Beide uitvoeringen

stuks van de productieband in Sindelfingen. Waarvan

hadden standaard achter portieren echter zonder slotvan-

3.841 stuks van de 240 D-Lang, 4.679 stuks van de 300 D-

ger of buitenplaat. Omdat de grootste verandering plaats

Lang en 5.180 stuks van de 250 Lang.

vonden in het achterste gedeelte werd besloten om de
standaard portieren te gebruiken in plaats van de dure
deuren van de lang uitvoering. Sierlijsten werden los
meegeleverd, uiteindelijk moest de carrosserie toch gespoten worden als de opbouw gereed was. Het gewicht
van, bijvoorbeeld, een F123 in 230 uitvoering was 1200
kg. De prijs van deze F123 lag ongeveer 5% onder de
standaard sedan uitvoering. De F123 werd standaard
uitgerust met 15”inch velgen en verzwaarde veren. Ook
was het remsysteem aangepast aan het hogere gewicht
van de complete automobiel.

De opklapbare 2de rij

Nauw verwant aan de V123 is de F 123 (F staat voor Fahrgestelle (chassis)). en VF123. Dit is een cabinechassis
uitvoering van de W123 en V123, zowel leverbaar met de
normale wielbasis van 2.795 mm als F123 en in de languitvoering van 3.425 mm als de VF123. De F123 en VF123
werden hiervoor speciaal, in samenwerking met de verschillende carrosseriebouwers, ontwikkeld en waren de
basis voor de bouw van menig ambulance en lijkwagen.
De F123 en VF123 waren rijdende chassis en werd met
een opbouw-handleiding geleverd. De F123 en VF123
verlieten de fabriek met een gedeeltelijke carrosserie en
waren volledig berijdbaar. Het verschil met de W123 was
het ontbreken van het dak, hoedenplank, kofferdeksel en
aansluitende delen. Het interieur was voorin compleet
voorzien van voorstoelen en het taxidashboard.

De Bonna 2500 Ambulance van Miessen

De F123 was leverbaar met de 2,4 ltr dieselmotor en 2,3
ltr benzinemotor M115 en M102. De VF 123 was leverbaar
als 240 D en 300 D. Uiteraard kon er ook voor een benzinemotor gekozen worden naaste de M123 250 kon er zelfs
voor de M110 uit de 280 E gekozen worden. Een ambulance moet in eerste instantie natuurlijk snel op zijn bestemming komen, hier staat de spaarzaamheid niet
voorop. Bij een lijkwagen zal dit uiteraard andersom zijn.
De Duitse firma’s C. Miessen en Binz bouwden ambulance op basis van de F123.
De firma C. Miessen bood op basis van de F123 met
verlengde wielbasis de Bonna 2500 aan. Deze ambulance
werd omschreven als een veilig, ultramodern en zeer
doelmatig ambulance.
De Bonna 2500 was leverbaar in verschillende uitvoeringen. Met ruimte voor eventueel 2 brancards. Miessen

Omdat het achterschot ontbrak was er een extra dwars-

gebruikten voor zover mogelijk originele Mercedes-Benz

balk gemonteerd tussen de achterste veerpoten alá T-se-

onderdelen, hierdoor konden deze wagens bij de plaat-

rie. De wielkasten waren verzwaard en de F123 kreeg de

selijke Mercedes-Benz Niederlassung onderhouden

tank van de T-serie. Vreemd genoeg ontbrak het tank-

worden.

klepje van de T-serie. De F123 was leverbaar met de
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In Nederland houdt het bedrijf Gebr. Visser uit Leeuwarden zich bezig met het opbouwen van Mercedes-Benz
ambulances en lijkwagens. Ook zij gebruikten de VF123
als basis voor hun Binz-Visser Ambulance. In samenwerking met het Duitse bedrijf Binz bouwde Gebr. Visser
deze Mercedes-Benz Ambulances. Anno 2006 worden in
Leeuwarden nog steeds Mercedes-Benz Ambulance gebouwd, nu op basis van de huidige E-klasse.

De Standaard Chassis cabine F123

Naast de ambulance werden de F123 en VF123 ook gebruikt als basis voor de lijkwagens. De Duitse firma’s
Pollmann en Rappold zijn twee grote namen op het gebied van lijkwagens. Ook hier waren er diverse uitvoeringen leverbaar. Voor een of twee kisten, lange en
standaard wielbasis.
De beide Duitse carrosseriebedrijven bouwden ingetogen
lijkwagens. Dat dit ook anders kon zien we bij het Italiaanse bedrijf Pilato. Hier verlieten de wat meer uitbundige lijkwagens de werkplaats, geheel in stijl met de zuidelijke tradities.
In totaal rolden er tussen 1976 en 1985 8.373 stuks van de
productieband in Sindelfingen. Ook hier was de 250 de
meest gekozen motor met 2.880 stuks gevolgd door de
300D met 2.602 exemplaren.

Martin van Aarsen

MB W123-CLUB NEDERLAND - Koerier 3-2021

Een Pollmann lijkwagen

WE MOGEN WEER EN DAAR ZIJN WE BLIJ MEE:

Eindelijk!
Nu de coronamaatregelen verder
zijn versoepeld mogen we in club
verband elkaar weer ontmoeten.
Wij, de evenementencommissie,
zijn drukdoende om een leuk na
jaarsevenement te organiseren.
Er wordt gesproken met management van Bomencentrum te Baarn en boerderij De Weistaar te Maarsbergen.
Bomencentrum Nederland, gelegen aan de rand van 't
Gooi in Baarn, is de meest gespecialiseerde bomenkwekerij van Europa. De uitdaging is innovatie: het kweken
van kwalitatief hoogwaardige bomen die harmoniëren
met de omgeving dan wel op zichzelf een monument
vormen. Op ruim 25 hectare produceren wij meer dan
100.000 bomen in 750 soorten en variëteiten. Onze contracten waarbij partijen bomen worden vastgelegd voor
toekomstige projecten blijken voor partijen zeer succesvol. Vele duizenden bomen met variërende van stamomvang staan op onze kwekerijen voor diverse topprojecten
in Nederland gereserveerd.

En natuurlijk gaan we elkaar ook
weer zien en spreken in onze
Stammtisch……..informeel en gezel
lig.
Voor dit jaar staan er nog een aantal gepland. Op 09 oktober bent u welkom in Staphorst, Hotel-Restaurant
Waanders en op 13 november in Seppe, Café-Restaurant
De Cockpit.
Vanaf 25 september wordt in de Nederlandse horeca,
cultuur en evenementenbranche een coronatoegangsbewijs verplicht. Een corona- toegangsbewijs is een digitaal
of papieren certificaat waarmee je vanaf 25 september
toegang krijgt tot een evenement, discotheek, bioscoop of
restaurant. Door middel van een QR-code die je vanaf de
CoronaCheck-app kan opvragen, is het mogelijk een
negatieve test, vaccinatie- of herstelbewijs te tonen. Wie
geen smartphone heeft kan een coronapas downloaden
en printen. https://coronacheck.nl/nl. Uitnodigingen
gaat u binnenkort ontvangen in uw mailbox.
Namens de Evenementencommissie – René Metz sr.
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TECHNIEK VAN DE MERCEDES W123

Slijtage automaatpook
De schakelpook in onze W123 (handbediend of automatisch) heeft heel wat te verduren in zijn leven. Dit artikel
beschrijft voor de automatische schakelpook welke onderdelen aan slijtage onderhevig zijn, en hoe ze vervangen kunnen worden. Dit vervangen kan grotendeels
vanuit de binnenkant van de auto gebeuren, enkel onderdeel 101 uit het schematisch overzicht dient aan de onderzijde van de auto vervangen te worden (controle/vervanging hiervan heeft nog niet plaatsgevonden).
In het schakelpookmechanisme bevinden zich kunstof
lagerbussen. Deze bussen slijten in de loop der jaren.
De slijtage kan zich op verschillende manieren uiten: de
schakelpook gaat los zitten, het schakelen gaat minder
strak en nauwkeurig. Het kan zelfs lastig worden (en op
een gegeven moment helemaal niet meer mogelijk) om
de pook in een bepaalde schakelstand te zetten.

Afdekking console

Demontage
De volgende onderdelen dienen gedemonteerd te worden in onderstaande volgorde:
Asbak
-lip omlaag te drukken en asbak naar voren kantelen en
uitnemen
-2 kruiskopschroeven losdraaien om asbakhouder te
verwijderen
-stekker asbakverlichting losmaken en asbakhouder
verwijderen

Schematisch overzicht

Onderdelen
De volgende nummers uit het schematisch overzicht
dienen vervangen te worden: 14, 17, 11 en 101.
Het betreft de volgende OEM onderdeelnummers:
A1152671250
aantal : 2 (nummers 14 en 17 in het schematisch overzicht)
A1159920310
aantal : 2 (nummers 11 en 101 in het schematisch
overzicht)

Asbakhouder

Afdekking console
Functie van te vervangen onderdelen:

-afdekking aan voorzijde ietsjes naar voren schuiven en

Nummers 14 en 17 zijn de bussen waarin een asje draait

ietsjes optillen, vervolgens de afdekking recht naar ach-

met daaraan een hendel. Nummer 11 zit onderaan in de

teren schuiven, let op de kunstof pin achteraan waarmee

hendel en koppelt hiermee aan de schakelstang naar de

de afdekking vastgeklemd zit

versnellingsbak. Nummer 101 is bevestigd aan de scha-

-schakelaar van waarschuwingslichten en andere aanwe-

kelstang aan de zijkant van de versnellingsbak en zorgt

zige schakelaars verwijderen vanaf de onderzijde van de

samen met nummer 11 ervoor dat de door middel van de

afdekking, niet schakelaars vanaf de bovenzijde proberen

automaatpook gekozen stand soepel en trillingsvrij

te verwijderen met bijvoorbeeld een schroevedraaier, de

overgebracht wordt op de versnellingsbak.

afdekking kan beschadigd raken op deze manier
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Pookhouder en pook
-verwijder de stekker van de verlichting aan de
linkerzijde
-verwijder de drie 10mm bouten
-de pookhouder kan nu omhoog bewogen en gedraaid
worden
-onder de kunstof kap zit een 15mm borgmoer die een
paar slagen losgedraaid moet worden zodat de pook kan
draaien
-draai de pook vervolgens linksom tot hij helemaal los
komt uit de houder
Schakelmechanisme
Het schakelmechanisme is nu zichtbaar. De pook is door
een koppelstukje verbonden met de as die in de kunstof
bussen draait (nummers 14 en 17 in het schematisch

Asbakhouder en afdekking verwijderd

overzicht). `Het koppelstuk is gezekerd door een metalen
busje dat door de as heen loopt. Dit busje wordt op zijn
plek gehouden door een veer die weer met twee klemmetjes op zijn plek wordt gehouden.
-gebruik een platte schroevedraaier om de twee klemmetjes te verwijderen van het busje dat de veer op zijn plek

Onderzijde pook 15mm moer

houdt
-verwijder de veer en het busje dat door de as loopt, het
koppelstuk (waar de pook in gedraaid zat) komt nu los
-verwijder de vier 10mm bouten
-aan de rechterzijde zit nog een beugel die door twee van
de vier genoemde bouten op zijn plek wordt gehouden;
aan de beugel zit d.m.v. een tiewrap een doorvoerkabel
bevestigd met daarin de verbindingen van de schakelaars
in de middenconsole
-snij de tiewrap door zodat de beugel verwijderd kan
worden

Schakelmechanisme

Nadat het schakelmechanisme losgemaakt is van de carosserie moet het nog losgemaakt worden van de schakelstang (nummer 92 in het schematisch overzicht).
Voordat dit gebeurt, is het handig om de schakelstang
vast te binden aan het stuur zodat hij niet “omlaag” kan
vallen.
-verwijder het klemmetje met een platte schroevedraaier
-de hendel van het schakelmechanisme schuift nu van de
schakelstang af
-het busje (onderdeel 11) was in dit voorbeeld half weggesleten, en zat los op de schakelstang i.p.v. in de hendel

Veer op koppelstuk voor demontage

(onderdeel 8)

Het schakelmechanisme zit nu nergens meer aan vast en
kan verder uit elkaar gehaald worden ten einde de lagerbussen te vervangen.

Draad aan schakelstang

21

De as met hendel en lagerbussen worden op hun plek
gehouden door een stalen borgring (ookwel “circlip”
(nummer 20 uit het schematisch overzicht). Om deze te
kunnen verwijderen is een circip tang nodig (zie afbeelding) die bij licht samendrukken de borgring uit elkaar
drukt. Wanneer de borgring verwijderd is, kunnen alle
onderdelen van het schakelmechanisme verder losgehaald worden. Tip: het is handig indien een tweede persoon standby staat met een mini-schroevedraaier om de
borgring van de as te wippen terwijl de borgring wordt
opengehouden.
As met hendel en lagerbussen kunnen nu eenvoudig

Borgring (bron: www.pelicanparts.com)

verwijderd worden. In dit voorbeeld was door slijtagewerking de diameter van de oude bussen (nummers 14
en 17 in het schematisch overzicht) iets groter dan van de
nieuwe bussen, maar niet veel. Indien onderdeel 11 nog
in hendel 8 zit, moet dit eerst verwijderd worden. Hetzelfde geldt overigens voor nummer 101 aan de kant van
de versnellingsbak. Is er ernstige slijtage zou het met
schroevedraaier of tang moeten lukken. Is er weinig slijtage en zit het busje nog behoorlijk vast, dan kan het
verwijderd worden door de hendel vast te zetten in een
bankschroef en het busje er uit te boren met een accuboor.
Omdat alles gedemonteerd is, is dit een goed moment om

Tang met borgring

alle onderdelen schoon te maken. Vuil en vettigheid zijn
zichtbaar na vele jaren gebruik.
Bij het plaatsen van de nleuwe lagerbussen (14 en 17) dient
rijkelijk kogellagervet gesmeerd te worden aan binnenen buitenzijde van de kunstof bussen. Hierdoor kan de
as soepel in de bussen draaien en wordt voorkomen dat
er naderhand eventueel piepgeluiden ontstaan bij het
schakelen.

Montage
Montage gebeurt in omgekeerde volgorde als demontage.
Het is ietwat lastig om busje 11 in hendel 8 te krijgen. Dit
kan alleen door kracht uit te oefenen, bijvoorbeeld door
te slaan met een rubberen hamer of door het er langzaam
in te drukken met behulp van een bankschroef. Bij beide
methoden is het belangrijk er goed op te letten dat er
voldoende ruimte is voor het busje aan de “achterkant”
van de hendel, bijvoorbeeld door een open dop 17 of
18mm achter tegen de ashendel te plaatsen waar het busje
inpast. Er zijn ook gereedschappen te koop speciaal voor
het indrukken van deze kunstof busjes.
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Schakelmechanisme uit elkaar

As met hendel met nieuw busje

Schakelmechanisme in elkaar gezet

Onderdeel 11 aan schakelstang

Tips
-let er bij (de)montage steeds op dat er geen kleine onderdelen in de middentunnel vallen onder de verwijderde
afdekking. Deze kunnen lastig terug te vinden zijn.
-wanneer het schakelmechanisme wordt terug geplaatst,
let er a.u.b. op dat de rubberen afdichting goed op zijn
plek zit zoals het hoort
-wanneer de schakelpook wordt terug geplaatst, let er a.
u.b. op dat de rubberen afdichting omlaag over de pook
en borgmoer geschoven wordt
-plaats eventueel een grote platte bak onder de auto onder
het gat in de middentunnel, dan hoef je niet onder de auto
op de vloer te zoeken mocht er een onderdeeltje omlaag
vallen
In dit voorbeeld had de automaatpook speling en voelde
iets losjes aan. Na vervanging van genoemde onderdelen
is er geen speling meer voelbaar en beweegt de pook strak
tussen de verschillende schakelposities.
Indien iemand soortgelijke symptomen ervaart bij zijn/
haar W123, kan deze klus overwogen worden. Het is niet
extreem technisch en best te overzien.

Paul Vossen

Lagerbusjes oud en nieuw

Onderdeel 11 oud vs nieuw
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DAG-EVENEMENT 2021 MB W123-CLUB NEDERLAND

Garderen, zaterdag 24 juli 2021
Eind juni 2021, de aangekondigde versoepelingen m.b.t.

voor ons klaar staat. De borrel wordt in de tuin geserveerd

Corona bieden ons de mogelijkheid om het draaiboek van

en er wordt over van alles en nog wat met elkaar gespro-

een dag-evenement uit de kast te halen. De leden van de

ken, wat natuurlijk niet verwonderlijk is als je elkaar zo

evenementencommissie hebben hun huiswerk gedaan:

lang niet hebt getroffen! Rond een uur of vijf wordt dit

afspraken gemaakt met de plaatselijke horeca, een mooie

geslaagde zomerevenement afgesloten onder het genot

route door de Veluwe uitgestippeld en de leden een uit-

van een laatste glas.

nodiging gemaild. Een aanzienlijk aantal leden reageren
spontaan: eindelijk weer een evenement. Eindelijk elkaar

We hebben vastgesteld dat met goede afspraken en de

weer eens ontmoeten.

benodigde discipline van ons allen, er best mogelijkheden zijn om een evenement als dit te organiseren. Daarom

Rond 10 uur rijden de eerste W123-ers het parkeerterrein

wordt er door ons als evenementencommissie al nage-

van Gasterij Zondag op. Uiteindelijk zijn er 35 equipes

dacht en gewerkt aan een volgend evenement, uiteraard

die deelnemen aan dit evenement. Aan ieder lid wordt

ook dan weer binnen de dan eventueel geldende maatre-

een A4-tje uitgereikt waarin voorzorgsmaatregelen staan

gelen in verband met de Corona-pandemie.

vermeld m.b.t. Corona. Nadat de cateraar ons koffie + een
lekkernij heeft gepresenteerd, heet de penningmeester de
leden hartelijk welkom. Hij vraagt namens het Bestuur
nogmaals expliciete aandacht voor de eerder genoemde
Corona-maatregelen en licht toe wat de persoonlijke
verantwoordelijkheid van een ieder is, maar daarnaast
ook de eventuele aansprakelijkheid van het Bestuur tijdens een evenement .
De microfoon gaat naar Erik de Wit, en deze vertelt het
e.e.a. over de te rijden toertocht over de Veluwe. Aan een
ieder wordt een routeboekje uitgedeeld.
Het is 11 uur en de 1e auto’s rijden richting Landgoed
Bronbeek in Arnhem. Bronbeek is een museum, tevens

het kenniscentrum van het koloniaal-militair verleden
van het Koninkrijk der Nederlanden. Bronbeek is daarnaast een tehuis voor veteranen van de Nederlandse
krijgsmacht.
De rit wordt vervolgd en na een eventuele bezichtiging
van een tweetal prachtige kastelen (Middachten en Engelenburg) rijden we Kootwijk binnen. Hier bevindt zich
Radio Kootwijk, het zendstation dat in de jaren twintig
van de vorige eeuw werd gebouwd voor radiotelegrafisch contact met toenmalig Nederlands-Indië. Na Radio
Kootwijk en nog een aantal bezienswaardigheden rijden
we terug naar Garderen, waar inmiddels een clubborrel
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De evenementencommissie MB W123-Club Nederland
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AGENDA

Clubevenementen
23 januari 2021 Bestuursvergadering
6 maart 2021 Technische dag

V ervallen i.v.m. Corona

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

V oorjaarsrit vervallen i.v.m. C orona (A L V digitaal)

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

Clubdag Garderen
V ervallen i.v.m. C orona

18 september 2021 Bestuursvergadering
30 oktober 2021 Najaarsrit

Bomencentrum Baarn

20 november 2021 Bestuursvergadering

S tammtisch
N oord-W est
13 maart 2021 Stammtisch Noord-W est
12 juni 2021 De Z oete Inval
11 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.

N oord-Oost
10 april 2021 Stammtisch Noord-Oost
10 juli 2021 H otel - Restaurant W aanders De Stammtischen zijn op zaterdag tussen 14.00
9 oktober 2021 Rijksweg 12
tot 17.00. N atuurlijk kan het uitlopen als het erg
7951 DH Staphorst
gezellig is. V eel W 123 plezier.
Gastheer Rigte Brouwer

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

De Mercedes 230 E uit 1982 van dhr P. Rijsmus.
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Quiz

www.editoo.nl

OPLOSSING KOERIER 2
RAAD HET ONDERDEEL:
"BIMETAAL STARTAUTOMATIK"

RAAD HET ONDERDEEL:
TIP: "DAT LUCHT OP"
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