MB W123-Club Nederland

W126 S-KLASSE (DEEL 2)
VERSLAG VOORJAARSEVENEMENT
DE E VAN EINSPRITZUNG
HISTORIE VAN EEN MERKNAAM
STUURINRICHTING

123422

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 voor De Koerier

voorzitter@mbw123club.nl

Datum : 10-09-2022

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

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.

P.R.

DRUKWERK

MARTIN VAN AARSEN Webmaster & Hoofdredacteur Koerier

Editoo
Oplage: 330 exemplaren

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

PAUL VOSSEN Redacteur koerier@mbw123club.nl

COVERFOTO
"Ochsenaugen" 230 2de serie

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 2-2022

Voorwoord
Beste W123-liefhebbers,

en ieder lid ontvangt ook een individuele uitnodiging per
e-mail.

Als u dit leest hebben we weer een leuke voorjaarsrit op
9 april te Maarssen achter de rug. Met stralende zonne-

We kunnen in onze vereniging veel dingen doen dankzij

schijn ontmoetten een groep van circa 45 Mercedes-Benz

onze vrijwilligers. Rigte Brouwer heeft in de evenemen-

W123-enthousiastelingen elkaar in het etablissement De

tencommissie de laatste vier jaar heel veel gedaan vanaf

Heeren van Maarssen voor de algemene ledenvergade-

de organisatie van ons bezoek aan de recordpoging in

ring en een mooie rit. Verderop in deze Koerier leest u

Duitsland tot en met de laatste voorjaarsrit op 9 april. Het

een leuk verslag.

bestuur is Rigte daarvoor zeer dankbaar en ook namens
mij een belangrijk woord van dank aan Rigte voor al zijn

In deze Koerier weer aandacht voor de grote broer van

werk en inzet voor de vereniging en de evenementen in

de W123, in het tweede deel over de W126. Daarnaast heel

het bijzonder.

veel interessante technische artikelen over de stuurinrichting en de benzine-inspuiting en technische tips over de

Tot slot nogmaals een verzoek van de redactie: schijf!

hoofdsteunen en de gevarendriehoek.

Graag uw bijdragen en foto’s opsturen aan de redactie
(koerier@mbw123club.nl) zodat we een afwisselende

Omdat de technische dag zo druk bezocht was en niet

Koerier kunnen blijven maken. Uw redactie waardeert

iedereen kon komen doen we op 16 juli bij Reinier Groe-

uw input zeer.

nevelt in Kudelstaart een reprise. Reinier heeft een
prachtige collectie Mercedes-Benz en we gaan ook enke-

Ik wens u veel leesplezier en hoop u weer te zien bij één

le technische onderwerpen behandelen. Van 26-28 augus-

van de evenementen.

tus zijn we voornemens naar Enkirch aan de Moezel te

Fedor Tanke

gaan voor het zomerevenement. Verderop leest u meer
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STROOMLIJN, KUNSTSTOF EN TIJDLOZE ELEGANTIE

De W126 S-klasse (deel 2)
Vier jaar na de presentatie van het

terachse. Daar hielp ook de standaard pneumatisch be-

“Energiekonzept” werd een om

Nieuwe zescilinders

diende koplampverstelling weinig aan.

vangrijk modelwijzigingspakket

Twee nieuw geconstrueerde zescilinder motoren van het

doorgevoerd.

middenklasse modelreeks hun eerste opwachting had-

type M103, die negen maanden daarvoor in de W124
den gemaakt, vervingen de oudgediende 2,8 liter-motor
M110.

In september 1985, opnieuw op de Frankfurter Internationaler Automobil Ausstellung (IAA), werd een compleet

De belangrijkste kenmerken van deze motoren zijn dun

gemoderniseerd S-klasse modelprogramma voorgesteld.

gegoten gietijzeren blok, aluminium cilinderkop met één

Het meest opvallende onderscheidende kenmerk tussen

bovenliggende nokkenas, V-vormige hangende kleppen,

de series zijn de nieuwe bumpers - ze zijn aerodynamisch

bediend via tuimelaars met hydraulische klepspelings-

verfijnder en verder naar beneden getrokken aan de voor-

compensatie, KE-Jetronic benzine-injectie met electroni-

en achterzijde. Ook waren de zijruiten in smallere rubber

sche warmloopregeling en vollastcompensatie – waar

en chromen profielen gevat om de luchtweerstand verder

later bij de de W140 zoveel over te doen was maar de

te verminderen. Om de zijlijn dynamischer te kunnen

W126 had deze al gewoon! - gecombineerd met de ont-

maken is de zijbeplating iets massiever maar gladder

stekingsmodule en éénriemsaandrijving van de aggrega-

gemaakt en nu zijn ook de dorpels met sideskirts in bij-

ten dynamo, koelwaterpomp, servopomp en indien

passende kleur volledig bekleed. De zijdelingse be-

aanwezig airconditioningpomp en hydropneumatische

schermlijsten waren nu glad vormgegeven en niet meer

pomp via onderhoudsvrije en geluidloze riemaandrij-

zoals voorheen met ribbels. Net als bij het bumpersysteem

ving.

reikten ze nu verder naar beneden. Deze maatregelen
zorgen ervoor dat de auto meer uitgerekt en elegant lijkt.

De belangrijkste reden voor deze stap waren de door de

Een bekende truc in auto-ontwerpland die de W126

wetgever vereiste maatregelen om de milieuvervuiling te

deelde met de Renault 5 maar wel heel goed uitgevoerd.

verminderen, met name de vermindering van uitlaate-

Door de dieper doorgetrokken voorspoiler kon de op-

missies en geluidsniveaus. Een ander belangrijk aspect

waartse druk aan de voorzijde verder verminderd wor-

was de vermindering van het brandstofverbruik, die

den en de luchtstroming achter verbeterd worden.

onder andere kon worden bereikt door een consistente

Daardoor werd de rijstabiliteit bij snelle ritten verder

lichtgewicht constructie.

verbeterd. Een aspect dat met name bij de hoge prestaties

In de M103 werd de interne wrijving met ongeveer 22%

van het nieuwe topmodel 560 SEL van belang was. Dat

verminderd (op basis van de 3,0 liter) – wat ook niet heel

was geen overbodige luxe want bij volledige bezetting

vreemd was nu er maar één nokkenas werd aangedreven

zonder de opties Niveauregulierung of Hydropneumati-

door een enkel gelede ketting – door ervaren Mercedes--

sche Federung (wel op de 560SEL die zelfs boven de 120

monteurs spottend een fietsketting genoemd die na

km/h twee centimeter automatisch afzakte voor nog
minder opwaartse druk) en op hogere snelheden kon de
W126 een hele handvol zijn om recht op de weg te houden.
Zeker op een bochtig Autobahnparcours. Hier wreekte
zich de niet meer geheel taufrische Schräglenkerhin-
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100.000 km ook wel eens brak met kapital motorschade

mocht verplaatsen weet: terecht! De M103 paart een

tot gevolg. In de opvolger M104 vinden we weer twee

goede trekkracht aan een rustige motorloop en een zeer

nokkenassen en een dubbel geleden ketting.

laag verbruik. Tien liter op 100 km zijn goed mogelijk op

De nieuwe zescilinder lijnmotor is maar liefst 42 kg

lange autobaanritten zonder een verkeershindernis te

lichter dan de voorgangermotor (3,0 liter t.o.v. M110 2.8

zijn. Met het 3-liter model behoorde je al tot de "upper

liter). De helling van de motor met 15° naar rechts resul-

class". Zijn type-identificatie op de achterklep toonde

teert in een optimaal gebruik van de ruimte en het onder-

immers het legendarische nummer 300. De 300SE straalt

brengen van het gewichtige inlaatspruitstuk met lange

dit turbine-achtige geluid niet zozeer uit als de motor op

aanzuigbuizen voor een goede werveling. De M103 is een

toeren draait, maar heeft wel veel koppel. Tussen 1.800

doorontwikkelde M102. De cilinderkop - hier kunt u heel

en 5.100 tpm is 90% van het koppel zeer goed bruikbaar.

mooi het "cross-flow-principe" zien dat al is geïntroduceerd met de nieuwe viercilinder M102-serie maar al

DE M103 IS EEN DOORONTWIKKELDE

Nieuw in het programma was de 4,2 liter V8 motor, die
door het uitboren van de 3,8 liter motor was ontstaan.
Maar deze had het veel moeilijker dan de 380SE omdat

M102

de nieuwe 3,0-liter zescilindermotor actief stroopte onder

bekend van de M110. De inlaatkleppen zijn V-vormig in

gemodificeerd. Met een elektronische ontsteking en het

de cilinderkop tegenover de uitlaatkleppen en bevorderen zo de snelle gasuitwisseling.
De Type 260SE was de instapbasis voor de tweede serie
- dit is waar de auto-opgang begon. Daarom werd de
SA-code 260 "Wegfall Typandeutung am Heck” besteld,
die bij deze optie nu eens zonder extra kosten door de
fabriek werd geleverd. Niet zo gek want vanaf de tweede
serie was de kunstof typeaanduiding geplakt waar die bij
de eerste serie uit verschroomd aluminium met zwart
gelakte onderstreping met drie pinnen in kleine kunststof
busjes in het plaatswerk van het kofferdeksel was ge-

achtcilinderklanten. De 5,0 liter motor werd eveneens
elektronisch-mechanisch gestuurde Bosch KE-Jetronic
injectiesysteem leverde deze een vermogen van 245 pk in
de versie zonder katalysator. Mercedes-Benz speelde
deze troef vaak uit ten laste van concurrent BMW want
het mechanische systeem met electronische compensatiesystemen beschikte over goede noodloopeigenschappen
en bij een storing stond de auto niet stil maar kon goed
verder rijden waar een BMW vaak eindige op een oprijwagen van de ADAC of ANWB wat de sportieve BMW-berijders vaak noopte tot een sportieve wandeltocht voor
het inroepen van hulp.

klemd. Dit basistype was afgezien van de bredere banden
en de grotere uitlaatopeningen uiterlijk niet makkelijk te
onderscheiden van een 500SE.
De M103 hoefde zich in ieder geval niet te verstoppen –
zijn turbine-achtige motorloop zorgde er destijds voor dat
talloze motorjournalisten zich lieten meeslepen tot echte
lofzangen – iedereen die een goed onderhouden M103

De nieuwe 5.6 liter V8
De spectaculairste noviteit was de nieuwe 5,6 liter V8
motor die door verlenging van de slag uit de vijfliter V8
ontstond en een vermogen van 272 pk leverde. Op verzoek was er zelfs nog een uitvoering met een hogere
compressieverhouding leverbaar die het tot 300 pk
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bracht, maar niet met een geregelde katalysator gecom-

van zijn introductie de sterkste tot dan toe in serie gepro-

bineerd kon worden. Dit model en deze variant waren

duceerde Mercedes-Benz personenauto en was in de

ijlings op de markt gebracht toen de directie van Das Haus

standaarduitvoering zeer riant uitgerust.

zich onder leiding van de niet zeer visionaire en wat

Dat had zijn weerslag op de nieuwprijs die het dubbele

hoekige, niet gestudeerde ingenieur Werner Niefer totaal

was van een 300SE. Met uitzondering van het type 560SEL

had laten verrassen door de zeer concurrerende nieuwe

in ECE-versie stond voor alle varianten van het gemoder-

7-serie van BMW waarin de leverbare twaalfcilinder

niseerde modelprogramma een geregeld uitlaatgas-reini-

precies dit aantal DIN-paardenkrachten bracht. Door

gingssysteem met driewegkatalysator ter beschikking.

vanaf 1987, na het geforceerde vertrek van de laatste echte

Standaard was echter de zogenoemde “RüF-versie”,

ingenieur uit het bestuur Werner Breitschwerdt, veel te

waarbij het voertuig zonder katalysator en Lambdason-

druk bezig te zijn met allerlei megalomane machtspellen

de, maar met het multifunctionele mengselvorming- en

en het totaal geflopte integrierte technologiekonzern van

ontstekingssysteem geleverd werd. Een achteraf inbouw

Edzard Reuter – een socialistische Raspoetin die uitslui-

van een geregelde katalysator kon bij zo’n “Rückrüstfah-

tend uit was op eigen gewin en vooral status nadat zelfs

rzeug” altijd en zonder problemen uitgevoerd worden.

de SPD hem als zoon van de rood-rode burgemeester van

Vanwege het nog niet overal verkrijgbaar zijn van lood-

Berlijn als partijleider niet wilde hebben – verloor men

vrije benzine bestond gaf dit de eigenaar een keuzevrij-

door het opkopen van bijna failliete bedrijven als AEG,

heid gericht op de toekomst. Vanaf september 1986

Dornier, Dasa en ook Fokker in relatief korte tijd de kern

hoorde de geregelde katalysator bij alle Mercedes-Benz

van de onderneming uit het oog, duurzame automobielen

personenauto’s met benzinemotor tot de standaarduit-

van superieure techniek en kwaliteit bouwen. Hierdoor

rusting. De RüF-versies waren tot augustus 1989 op

kon het gebeuren dat dit soort noodgrepen alsook de

verzoek en tegen een lagere prijs leverbaar. In de export

W140, de introductie van roestende opvolgers van de

liepen de standaardversies nogal uiteen. In Zwitserland

geniale W124 en W201 in de vorm van de W210 en de

was de katalysator versie standaard en in Frankrijk

W202 en het veel te snel verspelen van de technologische
voorsprong op de rest van het veld die door de generaties

DE CONCURRENTIE VINDT AANSLUITING
MET DE NIEUWE 7-SERIE
voor hen met veel moeite en vasthoudendheid was opgebouwd, plaatsvonden. Maar dat is iets voor een andere
keer.
Ook zonder katalysator voldeed deze zogenaamde “ECE-versie” aan de door de Europese Economische Commissie vastgelegde emissie-eisen. De 560 SEL was ten tijde
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werden tot eind jaren tachtig de ECE-versies gewoonlijk

zijn te herkennen aan een iets bredere ring om keuze

geleverd.

handel van de automatische versnellingsbak. De voertuigen hebben ook een "Gangwechselarretierung". Dit bete-

3.0 liter zescilinder Turbodiesel

kent dat alleen met de sleutel in het contactslot gestoken
in stand twee (contact aan) en de bedrijfsrem ingedrukt,

Met invoering van het nieuwe typenprogramma werd

de keuzehendel uit de "P" -positie kan worden verwij-

ook het Dieselmodel, dat net als voorheen uitsluitend

derd, een nogal onhandige zaak die alleen hoefde te

voor de export naar de Verenigde Staten en Canada be-

worden geïntroduceerd vanwege een onjuiste bediening

stemd was, door een gewijzigde variant vervangen. Het

van minder begaafde Mercedes-bestuurders in verband

nieuwe type 300 SDL presenteerde zich met het grotere

met ongevallen met “spontaan”wegrijdende Audis in de

ruimteaanbod van de verlengde versie en had een volle-

Verenigde Staten. Verder werd in 1989 een kleiner

dig nieuw geconstrueerde motor gekregen.

stuurwiel met een diameter (400mm) geïnstalleerd met

Deze baseerde zich op de van de W124 bekende 3,0 liter

één centimeter minder, evenals vanaf het voorjaar van

zescilinder Dieselmotor en was wederom van een turbo-

1990 een elektronische dashboard-licht-dimmer die de

lader voorzien. De zescilinder turbodiesel mobiliseerde

antieke potentioweerstand-dimmer eindelijk verving.

nu 150 pk, oftewel 60 pk meer dan de ongeblazen basisversie en bijna 30 pk meer dan de vijf cilinder Dieselmo-

ABS, ASD, ASR en E-Gas

tor van het voorgaande model. Belangrijker was nog wel
dat de Laufkultur op een veel hoger niveau lag.

Rijdynamische hulpmiddelen zijn altijd erg populair
geweest in de S-klasse, of het nu gaat om het ABS-rem-

Aan het onderstel waren geen ingrijpende veranderingen

systeem of de elektronische aandrijf- of aandrijfoplossin-

te vinden met uitzondering van enige details van de

gen van Daimler-Benz. Systemen welke nu bijna gemeen-

achterasconstructie die gemodificeerd werden om het
rijcomfort te verbeteren. Bovendien waren alle modellen
van de W126-reeks nu met 15-inch wielen en dienovereenkomstig grotere remmen uitgerust. De nieuwe lichtmetalen wielen, de zogenaamde 15-Loch-Fuchs-Felgen,
werden veelal optioneel meebesteld bij een nieuwe S-klasse. Bij de 560 SEL behoorden ze tot de standaarduitrusting.
De geheime derde serie
Door liefhebbers werd de laatste kleine faceliftmaatregel
van alle voertuigen na de herfst van 1989 aangeduid als
de "geheime derde serie". Dit is echter slechts gedetailleerd werk dat niet echt als een "derde serie" kan en mag
worden omschreven. Omdat de maatregelen in september 1988 veel uitgebreider waren dan de maatregelen die
in 1989 in de reeks waren opgenomen. Deze voertuigen

goed zijn en mede door Daimler-Benz werden ontwikkeld en o.a. geintroduceerd op de W126 om de auto in
kritische situaties bestuurbaarder te houden.
Onder de SA-code 211 verbergt zich het "Automatisches
Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf” of ASD dat
voor het eerst aan het wereldpubliek werd gepresenteerd
op de IAA in 1985. Het is een differentieel dat een basisvergrendeling van 35% heeft maar kan automatisch
worden vergrendeld tot 100% in een fractie van milliseconden om een wegrijden op een gladde ondergrond
mogelijk maakt, zelfs onder de meest ongunstige omstandigheden.
ASD werd alleen geleverd voor de zescilinder typen
260SE en 300SE/SEL tegen een meerprijs. Afhankelijk van
het bouwjaar kan ASD worden ingeschakeld tussen 26 en
38 km/u – maar het biedt ook grotere voordelen door de
permanent beschikbare basisvergrendeling. Als men in
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het limietbereik (van tractie) rijdt, verschijnt er een geel

Concurrentie voorblijven

waarschuwingslampje in het instrumentenpaneel (zoals
bij ASR) en informeert/waarschuwt de bestuurder hier-

In september 1987 toen de S-klasse een geduchte concur-

over. Op ritten op B-wegen met ijs of glad asfalt geen

rent in de vorm van de BMW 750i (V12) ontving waaraan

overbodige luxe.

men bij Das Haus even moest wennen zoals hiervoor
gememoreerd, werden sterkere varianten van alle V8

ASR

motoren ingevoerd. De compressieverhouding had men
in alle gevallen tot 10:1 verhoogd. Het vermogen steeg

Speciaal voor de V8-modellen van de 2e serie werd vanaf

met 6% tot 10%. Eigenlijk een noodgreep. Dit effect was

het begin geadverteerd met “Anti-Schlupf-Regelung” –

nog duidelijker bij de met katalysator uitgeruste varian-

kortweg ASR. Het moet slippen voorkomen door gerich-

ten. Door het optimaliseren van de uitlaatgas-reinigings-

te reminterventie op de aangedreven wielen en zo zorgen

installatie was het gelukt de door de katalysator veroor-

voor een stabiele aandrijving, indien nodig ook door het

zaakte vermogensverliezen aanzienlijk te reduceren.

motortoerental te verlagen door een reminterventie op de
achterwielen in de eerste fase en als dit de slip niet opheft,

De ECE-versie van de 5,6 liter V8 verviel, omdat de RüF-

verlaging van het motortoerental door de glasklepope-

uitvoering als gevolg van de vermogenskuur nu ook 300

ning te verminderen door middel van zogenaamd "E--

pk leverde. In september 1988 breidde de op de Automo-

Gas" zonder starre verbinding met de gasklep.

biel Salon van Parijs gepresenteerde 560 SE het W126
modelprogramma uit. Daarmee was de 5,6 liter motor

Uiteindelijk was ASR I pas vanaf september 1987 lever-

ook in de limousine met standaard wielbasis leverbaar.

baar met de herziene, prestatieverbeterde V8-modellen.
De voordelen waren duidelijk en het systeem werd

Vanaf juni 1989 werd een nieuwe variant met Dieselmo-

dankbaar aanvaard door de cliëntèle, dat de vrij hoge

tor geproduceerd, nog steeds uitsluitend voor export naar

bestellingsdichtheid van deze SA bewijst.

de Verenigde Staten. De productie van de voormalige 300

Vanaf september 1989 werd het ASR-systeem van de

SDL was al in september 1987 gestopt. Het type 350SDL

tweede generatie (ASR II) aangeboden, met aanzienlijk

had een nieuw ontworpen 3,5 liter zescilinder motor die

lichtere en compactere componenten en nu ook beschik-

men door het vergroten van de boring en verlenging van

baar voor de zescilindermodellen 260 en 300. Dit ASR

de slag uit de beproefde 3,0 liter motor ontwikkeld had.

II-systeem heeft veel gecombineerde componenten en

De nieuwe turbodiesel was meer op koppel dan op

ook enkele problematische zwakke punten van de ASR I

prestaties gericht en mobiliseerde met uitlaatgasrecircu-

zijn geëlimineerd, het is onder andere te zien in het ge-

latie en oxidatiekatalysator 14 pk minder dan zijn voor-

combineerde, compactere hydraulische blok voor ABS en

ganger, ondanks zijn grotere cilinderinhoud. Met 136 pk

ASR in de motorruimte. Aan dit systeem was er ook een

was de 350SDL echter adequaat gemotoriseerd, vooral de

zeer slimme reclamecampagne die vandaag de dag nog

algemeen geldende maximumsnelheid in aanmerking

steeds ongeëvenaard is, in de manier van presentatie en

genomen.

eenvoudige implementatie die zijn effect en verklaring
niet mist.
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Het maximum koppel kon met bijna 15% verhoogd

nog steeds een trouwe koperschaar voor dit traditionele

worden en stond al bij 2000 tpm ter beschikking. Vanaf

model uit Stuttgart vooral vanwege de hoge bouwkwali-

juni 1990 was naast deze 350 SDL ook de 350 SD met

teit waaraan noch BMW en Audi al helemaal niet konden

standaard wielbasis leverbaar. Deze motoren waren niet

tippen, het comfort en de representatie van de ster als

zo standfest als hun voorgangers en leden onder defecte

symbool van de oudste automobielfabriek ter wereld.

cilinderkoppen omdat de relatief lage topsnelheid be-

Voor velen toch – terecht – een belangrijke maatstaf. De

stuurders verleidden te hard te rijden wat voor deze

productie van de meeste varianten eindigde tussen au-

voorkamerdiesels een te zware belasting was. Ook hier

gustus en oktober 1991. De laatste exemplaren in gepant-

had de directie de ogen weer niet op de bal omdat BMW

serde uitvoering werden pas in april 1992 gecompleteerd.

met de zijdezachte lopende, direct ingespoten TDS modellen het als Daimler-Benz-bastion bekend staande

In totaal hadden binnen een tijdsbestek van twaalf jaren

Dieselprogramma het vuur zeer na aan de banden legde.

818.036 limousines de productiehallen in Sindelfingen

Treurig om te zien hoe een incapabele en niet technisch

verlaten, waarvan 97.546 met Dieselmotor. De model-

georiënteerde directie zo snel de voorsprong verliest. Een

reeks W126 vormde daarmee het succesvolste topklasse

voorbode van de nieuwe tijd die Das Haus wachtte.

model in de geschiedenis van de firma. De opvolgende
W140 paste niet goed in de veranderde tijd en was in

DE W126 IS DE SUCCESVOLSTE S-KLASSE
IN DE GESCHIEDENIS VAN DE FIRMA
Opvolger W140 in 1991
Als opvolger van de W126 serie werden in maart 1991 op
de Automobil-Salon van Genève acht limousines van de
W140 modelreeks voorgesteld. Twee jaar later dan gepland door allerlei omstandigheden. Hoewel de serieproductie van de nieuwe modellen een maand eerder begon
werd ook de productie van de W126 limousines voor de
export nog enige tijd voortgezet. Hoewel de serie inmiddels duidelijk angestaubt was in vergelijking met de
concurrentie van BMW en inmiddels ook Audi was er

Europa aanvankelijk een flop die Das Haus verder achterop liet lopen. Buiten Europa verkocht hij wel heel goed
maar daarover meer in een ander artikel.
De S-klasse was en is altijd de maatstaf onder de limousines, maar met de nieuwe W126-serie deed Daimler-Benz hier nog eens een schepje bovenop. Hoewel de
concurrentie ook niet stil zat heeft Mercedes-Benz met de
W126 nogmaals zijn rol als technologisch innovator met
nieuwe motoren en baanbrekende technologieën benadrukt in een tijdloos fraaie carrosserie die bijna onveranderd elf jaar lang is gebouwd en nog altijd wordt gezien
als één van de mooiste Mercedes-Benz limousines.
Martin van Aarsen en Fedor Tanke
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ERVARINGEN MET MIJN W126

300SE 1990
Ik kocht mijn W126 een kleine vijf

maar ook een mobiele telefoon zoals we die nu kennen

entwintig jaar geleden van een fail

ers in Nederland schaars en in Duitsland een auto kopen

liete architect uit ’s-Gravenhage

delaren. Met hulp van de ervaren Mercedes-monteur

voor ongeveer tien percent. van de

late W126 heeft al veel knoppen en schakelaars van de

oorspronkelijk nieuwprijs die met

(maar door onhandig bestuur bij Das Haus nog niet werd

190.000 gulden net na die

het concept eigenlijk was.

Wende, door de Nederlandse BPM

Voor sommigen bleef de W126 echter een W123 met

erg hoog was.

kunststof werd bedoeld die ontwerper Bruno Sacco aan

Zoals in het mooie artikel van Martin over de W126 valt
te lezen was de W126 in 1990 zeker niet meer taufrisch
maar zoals Mercedes-liefhebbers weten zijn de latere,
ausgereifte series vaak de beste.
Dat gold uiterlijk zeker niet voor deze ooit mooie drie-liter-zescilinder-Mercedes in Perlmuttgrau met de magische type-aanduiding - overigens in verchroomd en opgeplakt kunststof. De auto was verwaarloosd en de architect had de voorbije 150.000 km de meeste dure beurten
overgeslagen en ook wassen en stofzuigen pasten kennelijk niet bij de creatieve natuur van deze architect. Daar
stond tegenover dat deze oud-Vorführwagen van Mercedes-Benz Nederland een rijke uitrusting heeft . In die
dagen zonder internet en zonder digitale Nationale Autopas – voor de jongere lezers welhaast onvoorstelbaar
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hadden we niet – waren goede en niet afgereden W126was toen eigenlijk alleen iets voor professionele autohanWilly hebben we de oude glans van de auto hersteld. Deze
W140 die in 1990 al een tijdje in de startblokken stond
verkocht) en voelde daarom minder ouderwets aan dan

“tupperware” waarmee de circa tien vierkante meter
zijn meest geslaagde Mercedes-ontwerp toevoegde om
de W126 op te frissen voor een tweede ronde.
Ik kocht de 300SE omdat ik voor mijn kantoor in Frankfurt
zou gaan werken en dan af en toe naar Nederland zou
kunnen reizen maar het liep anders en ik werd naar
London gezonden. In Londen vond de 502 centimeter
lange auto tot mijn verbazing – en die van mijn Engelse
collega’s – onderdak in de ruime garage onder het nieuwe
appartement van Dr. Samaratunga die mij zijn beleggingsobject nabij St. Katherine’s Dock op de Docklands
mede na het zien van de serieuze 300 meteen verhuurde
maar gelukkig voor een kwart van de huur in Kensington
waar mijn kantoorgenoten woonden. Om een idee te
geven: daar was de huur zonder garage destijds 600 En-

gelse pond (ca. 1.800 gulden) – per week. Vanuit de

de meer beschaafde delen van Europa als nooit te voren.

Docklands reed ik in het weekeinde vaak naar diverse

Zeer stil, betrouwbaar en relatief zuinig. De volgende

plaatsen in Londen via The Embankment, Trafalgar

grote ingreep volgde toen een onoplettende VW T2-bus--

Square en Pall Mall na een korte groet aan Queen Eliza-

bestuurder de 300SE bij het wegrijden voor een verkeers-

beth in Buckingham Palace – indien de vlag in top was.

licht dat groen licht uitstraalde van achteren ramde. Een

Ik heb met 60.000 km in ruim twee jaar in heel Engeland

ontzette bumper was het gevolg. Dankzij de foto’s met de

en Schotland veel gereden met de W126 naar allerlei

pocketcamera uit de Mercedes-Benz Unfallmappe draai-

plaatsen met als verste doel Edinburgh en als meest ge-

de de onfortuinlijke VW-bestuurder geheel op voor de

frequenteerde bestemming het schilderachtige kust-

kosten. Een laatste technisch malheur permitteerde de

plaatsje Rye waar ik met mijn Londense entourage op

W126 zich door het falen van het Kraftstoffpumpenre-

zondagmiddag na een strandwandeling vaak iets ging

lais – inmiddels een bekend euvel. Een verbeterde versie

eten in de Mermaid Inn om de soms dompige stad te

met een koude-start-aansturing over een breder tempe-

ontvluchten. In Engeland, waar alles sowieso achter loopt

ratuurgebied, eigenhandig ontwikkeld door Prof. Dr.

en nieuwe automodellen toentertijd met drie jaar vertra-

Kurt Obländer die mij het relais kosteloos opstuurde na

ging op de markt kwamen, was de auto relatief actueel

een charmant briefcontact en dito lunch in de Schwaben-

en gold niet als oude Mercedes zoals in Nederland – maar

landhalle te Stuttgart, loste het probleem op. Afgezien

eerder als waardig en vooral technisch veel betrouwbaar-

van de normale slijtagedelen en een haperend servoven-

der alternatief voor een Jaguar of een Bentley. Terug naar

tiel in de automaatbak bleven de ingrepen verder beperkt

de auto.

tot het normale onderhoud dat op jaarbasis inclusief de
motorrevisie circa EUR500-1.000 per jaar kostte wat voor

Die draaide zijn kilometers zoals je van een Mercedes--

een auto van dit gewicht (1.700 kg) naar mijn idee heel

Benz mag verwachten zonder storingen en betrouwbaar

redelijk is.

met groot comfort. Zoals auto, motor und sport ooit
schreef in een vergelijkingstest tussen de W124 300E en

Samenvattend heb ik de W126 tot en met de huidige

de W126 300SE een keuze tussen vernunftiger Luxus en

respectabele kilometerstand van 383.434 km leren kennen

Luxus mit Vernunft. Een fabricagefout, die in 1990 ge-

als een zeer comfortabele reiswagen, stiller en toch ook

maakt moet zijn, leidde in 2002 echter wel tot een la-

comfortabeler dan een W123 maar wel net zo betrouw-

gerschade en dito getik uit de motor die bij kilometerstand

baar met een rijcomfort en het typische, veilige Merce-

220.000 bij Keizer motorenrevisie professioneel werd

des-gevoel dat ik bij veel moderne auto’s mis. Een trouwe

gereviseerd. Een slaperige monteur in de Mercedes-Benz

reisgezel en daadwerkelijk Ihr guter Stern auf allen

motormontage moet zijn vergeten een drijfstanglager-

Straßen, die mij hopelijk nog lang mag vergezellen.

bout goed te borgen want deze raakte los met een los
drijfstanglager tot gevolg. Door de tijdige revisie zonder

Fedor Tanke

extra gevolgen. Met nieuwe lagers, zuigers en klepgeleiders reed de auto vooral op vele internationale ritten naar
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MAARSSEN, ZATERDAG 09 APRIL

Voorjaarsrit
Op zaterdag 09 april jl. is ons
voorjaarsevenement gehouden bij
restaurant “De Heeren van Maars
sen” in Maarssen.
Tot onze vreugde kunnen we elkaar tijdens dit evenement
weer zoals vanouds, fysiek ontmoeten! Gezien het aantal
aanmeldingen voor deze dag (56) blijken de aangemelde
leden er ook zo over te denken. Zoals gewoonlijk wordt
‘s ochtends de jaarlijkse ledenvergadering gehouden en
gaan we na de gezamenlijke lunch lekker toeren. Een
route is ons aangereikt door Jan Pleijte van de MBCN,
waarvoor dank.
Helaas blijkt ‘s ochtends en de dagen daarvoor, dat de
daadwerkelijke opkomst van de deelnemers aanzienlijk
lager is dan de gedane aanmeldingen. Maar liefst 16
deelnemers zijn niet in de gelegenheid om op deze dag
naar Maarssen te komen, waaronder ook leden van de
evenementen commissie. Uiteraard wijzigt het aantal
gebruikers van lunch, clubborrel en/of diner hierdoor
ook.
Hoe het ook zij, het gaat de pret bij de aanwezigen niet
drukken zoals zal blijken!
Na de ontvangst en van de koffie te hebben genoten lopen
de bezoekers van de vergadering naar de zaal, terwijl het
merendeel van de dames achterblijven in het restaurant.
Fedor Tanke heet iedereen hartelijk welkom en opent de
vergadering om 10:40 uur. Hij geeft een kort overzicht
van de stand van zaken zoals opgenomen in het jaarverslag dat voorafgaand aan de ledenvergadering is uitgereikt. Fedor geeft aan dat dit inmiddels het 24ste jaar van
de vereniging is en dat we verheugd zijn dat we weer een
fysieke bijeenkomst kunnen houden. De afgelopen jaren
zijn door het rondwarende Corona-virus anders verlopen
dan gebruikelijk, dus zijn er een beperkt aantal bijeen-

komsten geweest. De nodige bestuursvergaderingen
hebben zijn in de afgelopen periode digitaal gehouden.
Fedor spreekt z’n dank uit aan alle vrijwilligers die helpen
met de uitvoering van de diverse activiteiten zoals de
evenementen, het clubblad, verwelkoming van nieuwe
leden, de website en alle overige regelzaken.
Aangezien onze “huisfotograaf” Martin van Aarsen op
deze dag verhinderd is worden o.a. door Nico van der
Meer de honneurs waargenomen. Na de vergadering
wordt de lunch gebruikt en worden de routeboekjes
uitgedeeld. De mooie route wordt gereden en kent gelukkig geen (storende) wijzigingen. Hiervoor geldt met
name dank aan Tiemo Lodewijk, hij heeft de route kort
voor het evenement nog volledig nagereden.
Na de toertocht wordt er genoten van de aangeklede
clubborrel en praten we gezellig met elkaar over van alles
en nog wat. Na de borrel zijn er een zeer beperkt aantal
deelnemers overgebleven om gebruik te maken van het
diner. De aflatende klantvriendelijkheid van het personeel van “De Heeren van Maarssen” is hier zeker debet
aan (!) Het eten smaakte overigens prima. Om 21.00 uur
verlaten de laatste W123’ers het parkeerterrein Maarssen.
Al met al was het een geslaagde dag!
Namens het bestuur
René Metz-Inden
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TECHNIEK VAN DE MERCEDES W123

De E van Einspritzung
Moeizaam springt de

Onze 280 E/CE/TE en 230 E/CE/TE

Werkwijze

werden beide uitgevoerd met een

De aangezogen lucht stroomt door

motor aan. Dan stottert

brandstofinjectie-systeem. Beide motor

het luchtfilter, de luchthoeveelheids-

varianten werden niet uitgevoerd

meter, voorbij de gasklep in het in-

hij, loopt niet mooi en

met de Bosch D-jetronic, die we ken-

laatspruitstuk van waaruit de lucht

nen van de /8, maar kregen de me-

aan de cilinders wordt toegevoerd.

reageert ongewillig op

chanische Bosch K-Jetronic uit de 450

De brandstof wordt door een rollen-

SEL 6.9. De reden hiervan was een-

kamerpomp uit de brandstoftank

gaspedaal bewegin

voudige opbouw robuustheid en de

gezogen en via een drukaccumulator

K-Jetronic was minder storingsge-

(drukvat) en een brandstoffilter naar

gen. De lange pauze

voelig. Ook kon de K-Jetronic een-

een brandstofverdeler (spinnekop)

voudig voorzien worden van een

gepompt. Een systeem-drukverdeler

heeft de motor blijk

Lambda-regeling noodzakelijk voor

in de brandstofverdeler houdt de

een katalysator. De K-Jetronic (K

brandstofdruk constant. De overtol-

baar geen goed ge

voor Kontinuierlich) is een mecha-

lige hoeveelheid brandstof die door

nisch geregeld inspuitsysteem, zon-

de motor niet wordt verbruikt,

daan, voor de tijd liep

der aandrijving, die de brandstof,

stroomt via de retourleiding terug in

afhankelijk van de aangezogen lucht-

de tank.

de motor nog goed. “

hoeveelheid, bepaalt en continu inspuit voor de inlaatklep. Het systeem

Brandstofpomp

Standschaden” noe

meet de hoeveelheid lucht die door

De elektrische brandstofpomp hangt

de motor wordt aangezogen en be-

achter, onder de auto (aan de rechter-

men onze oosterburen

paalt de hoeveelheid brandstof die

zijde). De

met de lucht moet worden vermengd

door het starten van de motor in be-

het. Dat kan de dia

om het juiste brandstofmengsel te

drijf gesteld door het benzinepom-

leveren dat is aangepast aan de om-

prelais. Dit relais wordt geactiveerd

gnose luiden in het bij

standigheden waaronder de motor

door de impulsen die afkomstig zijn

zijn werk doet. Door de rechtstreekse

van de ontsteking. Zodoende zal de

zonder bij de K-Jetro

luchthoeveelheidsmeting is het ook

brandstofpomp te allen tijde uitscha-

mogelijk apparatuur toe te passen

kelen wanneer de motor stilvalt.

nic.

om uitlaatgassen te reinigen Waar-

Wanneer de auto op contact wordt

voor een nauwkeurige meting van de

gezet (alvorens gestart te worden)

aangezogen luchthoeveelheid een

activeert het benzinepomprelais de

noodzakelijke voorwaarde is.

benzinepomp gedurende 1 seconde.
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brandstofpomp

wordt

(vanaf 1981 bij het Energiekonzept)

Brandstofhoeveelheidsmeter

Zodoende wordt het systeem op

(spinnekop)
Het leveren van de brandstof aan de

druk op het brandstofsysteem (circa

cilinders gebeurt door een regeling

30 minuten) mede om dampblazen in

van de toevoeropening (regelgleuf)

de leidingen op de motor te verhin-

in de brandstof-hoeveelheidsmeter.

deren gezet. De brandstofpomp heeft

De openinghouder heeft net zoveel

een levensduur van ca. 160.000 Km

(rechthoekige) toevoeropeningen als

en meld zich vroegtijdig door een

de motor cilinders heeft. Afhankelijk

verhoogd geluidsniveau.
Drukaccumulator
De drukaccumulator houdt na het

van de stand van de regelplunjer
Brandstofpomp

wordt er een bepaalde doorsnede
van de toevoeropening vrijgeven.
Achter elk van deze openingen

afzetten van de motor nog een be-

wordt een verschillende drukklep

paalde tijd druk op het brandstofsys-

geplaatst die het drukverval voor de

teem. Tijdens bedrijf dempt hij ook

opening

het geruis van de brandstofpomp.

bij

verschillende

door-

stroom hoeveelheden constant houdt.

Ook stabiliseert de accumulator de
benzinedruk, zodat deze constant is

Mengselregelaar

(bijv. bij schommelingen van de ben-

De luchthoeveelheidsmeter en brand-

zinepomp bij meer of minder stroomafname). De accumulator hangt achter onder de auto, naast de brandstof-

Drukaccumulator

stof-hoeveelheidsmeter vormen samen
de. Mengselregelaar.

pomp en brandstoffilter.
Verstuiver
De verstuiver opent vanzelf bij onge-

Brandstoffilter

veer 3,6 bar overdruk en verstuift de

Na de accumulator stroomt de

brandstof door trilbewegingen van

brandstof door een brandstoffilter.

de verstuivernaald in het inlaatka-

Deze hangt in een beugel, naast de

naal: hij heeft geen regel functie. De

brandstofpomp. Het is een wegwerp-

verstuiver opent en sluit met fre-

filter met een levensduur van ongeveer 50.000 tot 60.000 Km.

Brandstoffilter en pomp onder de auto

vóór de inlaatklep van de cilinder. De

De luchthoeveelheidsmeter bestaat

verstuiver wordt in een speciale

uit een venturi (luchttrechter) en een

houder bevestigd, zodat ze goed

aan een hefboom bevestigde stuw-

tegen de motorwarmte zijn geïso-

schijf. Het eigengewicht van de hef-

leerd. Na het afzetten van de motor

boom en de stuwschijf wordt door

sluit de verstuiver als de druk in het

een contragewicht gecompenseerd.
die de stromende lucht erop uitoe-

Luchthoeveelheidsmeter

openingsdruk van de verstuiver, dit
brandstof. Verstuivers zijn niet te

sche tegenkracht op de regelplunjer

repareren; zij moeten in geval van

in de hoeveelheidsmeter in even-

een defect worden vervangen. (een

wicht gehouden. De stand van de

lekkende verstuiver is over het alge-

stuwschijf is een maat voor de aange-

meen een van de weinige defecten

zogen luchthoeveelheid, deze wordt

die kunnen optreden)

door een hefboom op de regelplunjer
overgebracht.

brandstofsysteem lager is dan de
voorkomt het nadruppelen van

fent, verplaats en door een hydrauli-

van de brandstofhoeveelheidsmeter

zogenaamde ratelen). De verstuiver
spuit de brandstof in het inlaatkanaal

Luchthoeveelheidsmeter

De stuwschijf wordt door de kracht

quentie van ongeveer 1500 Hz (het

Spinnekop
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kelijk van de motortemperatuur. Bij

schakeld. Het bi-metaal wordt nu

koude motor is de regelklep van de

warmer, waardoor de regelklep ge-

extra-luchtschuif geopend. Naarma-

leidelijk openend. Wanneer de motor

te de motor warmer wordt, wordt de

op bedrijfstemperatuur is gekomen

luchtdoorlaat door de schuif geleide-

is de regelklep in de warmdraairege-

lijk gesloten totdat bij het bereiken

laar geheel geopend, waardoor de

van de bedrijfstemperatuur geen

regeldruk gelijk is geworden aan de

extra lucht meer nodig is. De tempe-

systeemdruk. De mengselverrijking

ratuurafhankelijke sturing van de

neemt dus continu af tot de bedrijfs-

extra-luchtschuif gebeurt door een

temperatuur van de motor is bereikt.

bi-metaal, dat door een elektrische

De verwarming van het bi-metaal

wikkeling wordt verwarmd.of door

gebeurt zowel elektrisch alsook door

een waselement in de koelmantel van

de motorwarmte. Daarom is de

de M110

warmdraai-regelaar op een voor de
motortemperatuur

karakteristieke

betrouwbaarheid van de K-Jetronic
kunnen er af en toe storingen voordoen. Als U nog regelmatig rijdt met
Uw 230 E of 280 E, zijn de storingen
aan de K-jetrnic misschien een gevolg
van slijtage. Dan moet U denken aan
druppelende verstuivers, een uitgerekt membraam in de warmloopregelaar en een defecte bimetaalveer in
de omloopluchtschuift hoort ook
daarbij. Of een lekkende drukaccumulator, herkenbaar aan een hangende druppel brandstof. In zo’n geval
daalt de druk in het brandstofsysteem na het uitschakelen van de

plaats gemonteerd.

motor zo snel dat een nieuwe start,

schuif, heeft de motor tijdens het

Elektrische schakeling

lastig wordt door dampbellen in het

warmlopen een rijker mengsel nodig

Valt de motor bij ingeschakelde ont-

ter compensatie van condensatiever-

steking stil, dan wordt de elektrische

liezen in het spruitstuk en de cilin-

brandstofpomp uitgeschakeld. De K-

ders. (choke-werking) De regeling

Jetronic bevat elektrische componen-

van de benzinehoeveelheid gebeurt

ten zoals een elektrische brandstof-

door de warmdraairegelaar. Deze

pomp, een warmdraairegelaar, een

verreikt het mengsel tijdens het op-

extra luchtschuif, een koude-start-

warmen, omdat hij zich, geregeld

verstuiver en een thermotijdschake-

door een elektrisch verwarmd bime-

laar. Deze componenten worden in

taal, de tegendruk op de regelplunjer

werking gesteld via een stuurrelais

vermindert. Het dalen van de regel-

dat door het contactslot geschakeld

druk leidt bij dezelfde luchthoeveel-

wordt. Naast schakelfuncties heeft

heid tot een grotere slag van de

het stuurrelais ook een veiligheids-

stuwplaat (met als gevolg een grotere

functie.

doorstroom opening) en daardoor tot

Tot zover de theorie. Ondanks de

Warmdraairegelaar
Zoals beschreven bij de extra-lucht-

een verrijking bij het warmdraaien.
Na het starten van de motor wordt de
verhitting van het bi-metaal inge-

speciaal bij een warme motor, extra
systeem. Ondertussen openbaren
zich ook andere problemen, de reeds
aangehaalde Standschaden. Wordt
de auto lang niet gebruikt dan kan
soms bij het starten vuil uit de brandstoftank worden aangezogen waardoor het benzinefilter verstopt raakt
of nog slimmer de mengselregelaar.
Of het membraam van de mengselregelaar is geoxideerd. Wat de precieze
oorzaak is kan niet iedereen direct
zien. Uit angst voor hoge reparatiekosten beginnen sommige hobby
sleutelaars verdachte onderdelen te
vervangen. Of hij begint aan een of
andere schroef te draaien. Ja, er
wordt zelfs geprobeerd het membraam van de mengselregelaar te
vervangen. Dat werkt natuurlijk niet.
De beste en minst kostbare oplossing
luidt: eerste het brandstofsysteem
laten nakijken door uw vakgarage of
Bosch- specialist. De firma Bosch
biedt vele manieren van ondersteuning. Op de site van Bosch (www.
automotive-tradition.com en www.
boschcarservice.nl ) vindt u de adressen van de Bosch Service diensten. Zij
gaan gericht te werken en vervangen
alleen het defecte onderdeel. De
meeste onderdelen zijn gelukkig nog
leverbaar, zoals filters, brandstofpompen en drukaccumulator. Mocht
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een onderdeel, bijvoorbeeld een
mengselregelaar, niet meer leverbaar
biedt Bosch een reparatie aan via een
REMAN service.
Maar zo lang de motor stortingsvrij
loopt is er geen noodzaak tot actie. U
moet alleen af en toe het brandstoffilter vervangen ook het toevoegen van
0,5 ltr ATF-olie aan een volle tankbenzine kan geen kwaad, kwaliteit
benzine tanken en de auto niet in een
hoekje zetten, maar er regelmatig
mee rijden. Dat is het beste voor de
K-Jetronic.
Martin van Aarsen

TECHNISCHE TIP

Verwijderen van een hoofdsteun
Het verwijderen van een hoofdsteun is niet iets wat da-

Mocht de noodzaak er zijn om een hoofdsteun te verwij-

gelijks voorkomt. Waarschijnlijk hebben de meeste W123-

deren, handel als volgt:

eigenaren dit nog nooit hoeven doen. Het is in feite vrij

* kantel de hoofdsteun iets naar voren en trek de hoofd-

eenvoudig om een hoofdsteun te verwijderen, maar als

steun omhoog tot de bovenste positie

je het niet weet, kan het even zoeken zijn. Overigens staat

* bij de voorstoelen zit aan de achterkant van de stoel ter

het ook beschreven in de originele handleiding van de

hoogte van de linker poot van de hoofdsteun onder de
bekleding een knopje, dit is niet goed te zien maar even

auto.

bekleding iets indrukken en voelen waar het zit
* druk het knopje in, dit ontgrendelt de hoofdsteun, en
trek de hoofdsteun omhoog uit de stoel
* bij de achterstoelen zit het knopje boven tussen de
beugels van de hoofdsteuen, doe hier hetzelfde als bij de
voorstoelen.

Paul Vossen
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HISTORIE VAN EEN MERKNAAM

Wat een mooie naam...
De ontstaansgeschiedenis van het

Mercédès is een Spaanse meisjesnaam en betekent gena-

merk Mercedes-Benz en het beeld

werd geboren heette ook Mercédès. Ze was de lievelings-

merk met de ster

Jellinek. Emil Jellinek was progressief en zeer geïnteres-

de en voorspoed. Een klein meisje dat in 1889 in Wenen
dochter van de in Nice wonende koopman en consul Emil
seerd in sport. Hij was dan ook zeer geïnteresseerd in de
beginnende autosport en overtuigd van haar belang voor

Merknamen en beeldmerken zijn symbolen. Ze staan
voor het geheel van de producten, en service van een
onderneming. Merken stellen in zeer korte vorm het
merkbeeld voor. Een merk bevat daarmee belangrijke
informatie over degene die het merk gebruikt. Kopers
oriënteren zich dan ook over het algemeen eerst aan het
merk. Daarom is de ontstaansgeschiedenis van een merk
even interessant als de zeggingskracht die een merk in de
tegenwoordige tijd heeft. Alle reden dus om de ontstaans-

de toekomst. Zo reisde hij in 1897 naar Bad-Cannstatt
bezocht de Daimler fabriek en kocht er een auto die in
Nice zeer veel opzien baarde. Omdat Emil Jellinek een
man van aanzien was en veel contacten in internationale
bankwereld en aristocratie had kon hij spoedig steeds
grotere bestellingen in Cannstatt opgeven. Voor de
tourrit vanuit Nice van 1899 meldde hij zijn 23 pk sterke
Daimler sportwagen onder het pseudoniem Mercédès
aan. Hij won de eerste prijs.

geschiedenis van het merk Mercedes-Benz en het bijbehorende beeldmerk met de ster aan een nader onderzoek
te onderwerpen.
Gottlieb Daimler en Karl Benz waren geniale constructeurs en oprichters van wat later zeer roemrijke ondernemingen zouden worden. Ze werkten aan het einde van
de negentiende eeuw aan hun uitvindingen. Ze hebben
elkaar overigens nooit ontmoet. In Cannstatt en Mannheim, slechts honderd kilometer van elkaar vandaan,
ontwikkelde beide constructeurs de eerste snellopende
lichte benzinemotoren en de eerste motorvoertuigen.
Daarmee legden ze het fundament voor het gemotoriseerde verkeer zoals we dat thans kennen.
Ieder van hen had zijn eigen onderneming opgericht.
Benz richtte in 1883 de firma “Benz & Cie., Rheinische
Gasmotorenfabrik” in Mannheim op. In 1890 richtte
Daimler de Daimler Motoren Gesellschaft op in Bad-Cannstatt bij Stuttgart. Beiden zochten ze ook naar passende
beeldmerken voor hun producten. Aanvankelijk gebruikten ze hun namen als onderscheidend teken en waarborg
voor de kwaliteit van hun producten.
De merknaam van de firma Benz & Cie. Veranderde in
de loop der jaren niet sterk. Sinds 1903 was de naam Benz
in een tandwiel gevat terwijl het later, vanaf 1909, door
de lauwerkrans werd omgeven. Daarentegen duikt voor
de producten van de Cannstatter Daimler Motoren Gesellschaft aan het einde van de negentiende eeuw een
volledig nieuwe naam op: “Mercédès”. Waar kwam deze
naam vandaan?
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Toen er bij een bergwedstrijd een dodelijk ongeval
plaatsvond dat zijn oorzaak vond in het hoge zwaartepunt van de auto’s van die tijd besloot men in Cannstatt
en aangespoord door Emil Jellinek, onder leiding van de
geniale constructeur Wilhelm Maybach, een nieuw autoconcept in productie te nemen met langere wielbasis,
lager zwaartepunt en meer motorvermogen. Met dit
nieuwe concept werd het fundament gelegd voor de vorm
die de meeste automobielen heden ten dage welbe-

schouwd nog steeds bezitten: motor in langsrichting
voorin, aandrijving op de achteras en passagiersruimte
tussen motor- en bagageruimte. Jellinek was zo overtuigd
van het succes van dit nieuwe concept dat hij meteen 36
auto’s met een totale waarde van 550.000 Goudmark
bestelde. Hij verbond daaraan wel een exclusief verkooprecht in een aantal Europese landen en de voorwaarde
dat deze automobielen van de Daimler Motoren Gesellschaft de naam van zijn lievelingsdochter zouden dragen:
Mercédès. Die benaming sloeg zo goed aan dat men besloot de naam voor alle auto’s uit Cannstatt te gaan gebruiken. Met de eerste autosportoverwinningen onder de
naam Mercédès, begon vanaf 1901 het Mercedes-tijdperk.
In 1902 werd het merk Mercédès wettelijk beschermd. Er
was nu nog maar een probleem: er was nu wel een tot de
verbeelding sprekend merk maar er ontbrak nog een
sprekend beeldmerk. Toen herinnerden de beide zoons
van Gottlieb Daimler dat hun vader vanaf de automobieltentoonstelling in Parijs, vlak voor zijn dood in 1900 op
66-jarige leeftijd, hun moeder een briefkaart had gestuurd
met daarop een wegwijzende en schitterende ster boven
hun vakwerkhuis. Hun vader had erbij geschreven dat
“er eens een schitterende en heilzame ster boven zijn fabriek zou opgaan”. Dit is overigens de reden waarom bij

Mercedes Jellinek

grote vestigingen van Mercedes-Benz het sterbeeldmerk
ronddraait.

1924 een joint venture. Het was de bedoeling het ontwerp,
De directie van de Daimler Motoren Gesellschaft greep

productie, inkoop en verkoop alsmede de marketing te

dit idee aan en liet een driepuntige alsook een vierpunti-

uniformeren. In deze periode maakte beide ondernemin-

ge ster inschrijven in het merkregister.

gen al wel gezamenlijk reclame maar ieder nog met zijn

De driepuntige ster werd voor op het radiateurhuis

eigen merk. Twee jaar later in 1926 fuseerden de twee

aangebracht. De driepuntige stern verbeelde overigens

oudste automobielfabrikanten ter wereld tot de Daimler--

ook de drie gebieden waarop de motoren van de Daimler

Benz A.G. Meteen na de fusie werd ook een nieuw merk

Motoren Gesellschaft werden ingezet: te land, te water en

en een bijpassend beeldmerk geschapen dat we thans nog

in de lucht. In 1916 werd de ster in een cirkel gevat en in

steeds kennen. De wereldberoemde ster wordt omgeven

de rand voorzien van vier kleine sterretjes. Onderaan de

door een blauwe ring met aan de boven- en onderzijde

rand werd het merk Mercedes, inmiddels zonder de ac-

de woorden Mercedes, het merk van de voormalige

centen, of de naam van de fabriek waar een auto werd

Daimler Motoren Gesellschaft, en het woord Benz, het

gefabriceerd, Untertürkheim of Berlin-Marienfelde, ge-

merk van de oude firma Benz & Cie., Rheinische Gasmo-

plaatst. Het beeldmerk “ster gevat in een ring” werd in

torenfabrik, aan weerszijden vervolmaakt door een lau-

1921 in het merkregister ingeschreven.

werkrans. Het reliëf aan de binnenzijde van de ring dat
de achtergrond van de ster vormt, symboliseert zijn

De tijd na de eerste wereldoorlog met zijn inflatie en te-

stralende kracht, zoals Gottlieb Daimler het bedoelde,

ruglopende verkopen, trok een zware wissel op de

alsmede de kwaliteit van het werk dat hij siert.

Duitse automobielindustrie. Ook de Daimler Motoren
Gesellschaft en Benz & Cie. Ontkwamen daar niet aan.

“Der gute Stern auf allen Straßen” ofwel Uw goede herder

Bij Daimler werden zelfs enige tijd slaapkamermeuble-

op al Uw wegen, staat sindsdien nagenoeg onveranderd

menten vervaardigd om aan massaontslagen van perso-

garant voor de kwaliteit en de veiligheid van de automo-

neel te ontkomen. Alleen financieel sterke ondernemin-

bielen van het merk Mercedes-Benz.

gen konden overleven maar vaak alleen indien ze met
andere fabrikanten fuseerden. Zo vormden ook de beide
pioniers van de automobielindustrie Daimler en Benz in

Fedor Tanke
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TECHNIEK VAN DE MERCEDES W123

Mercedes-Benz Stuurinrichtingen
MERCEDES-BENZ

aanrijding. Dit is een Mercedes-Benz patent. In het geval

STUURINRICHTINGEN

van servostuur (stuurbekrachtiging) komt de servopomp

richtinggevende perfectie

genoeg ongewijzigd van de voorgangers overgenomen.

daar nog bij. Het stuurwiel en het stuurhuis werden naHet stuurwiel onderging in de loop der jaren enkele
wijzigingen. In 1979 werd het nieuwe stuurwiel van de

In de Mercedes-Benz W123 zijn in beginsel mechanische
stuurinrichtingen ingebouwd van het type L 1 Z. Dit type
stuurinrichting heeft een overbrengingsverhouding van
i = 22. In de middenstand is de overbrengingsverhouding
i = 22,36. De L 1 Z werd ook in de voorafgaande serie, de
W114 / 115 ingebouwd. De L 1 Z werd standaard geleverd op alle viercilinder modellen en de 250. Op de vijfen zescilindermodellen (exclusief 250 tot augustus 1978)
is de servostuurinrichting van het type LS 90 standaard-

S-klasse (W126) met concaaf gevormde naafplaat ingebouwd. Dit stuurwiel was bovendien één centimeter
kleiner in diameter en deed daardoor minder vrachtwagenachtig aan. Later, 1981, werd de stuurwielrand dikker.
Overigens heeft dit nog altijd opmerkelijke formaat goede
redenen: het verminderd de stuurkrachten in auto’s met
mechanische stuurinrichting en bij automobielen met
servostuur blijft de wagen in geval van een plotselinge
storing bestuurbaar.

uitrusting. Dit type stuurinrichting is herkenbaar aan de
“1” die is ingeslagen op het servostuurreservoirdeksel.
Overigens werd deze servostuurinrichting ook op alle
andere Mercedes-Benz tot begin jaren negentig ingebouwd.

De stuurinrichting is van het kogelkringloopprincipe.
Een superieure constructie die een zeer lange levensduur
paart aan lichte besturing van relatief zware automobielen. Alleen Daimler en Rolls Royce bouwden ook kogelkringloopstuurinrichtingen in hun auto’s. Het principe

De stuurinrichting bestaat uit het stuurwiel, de mantelbuis, de onderste stuurspindel, het stuurhuis, de stuurhevel, de stuurtussenhevel (ter rechterzijde) en de stuurstangen. De mantelbuis is gewelfd opdat hij zowel axiaal
als radiaal kan worden vervormd in het geval van een
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dankt zijn naam aan de door het stuurwiel bediende
stuurspindel of worm die in een oneindige baan van
kogels loopt en daarbij een stuurkam of moer beweegt
waardoor, vereenvoudigd verklaard, via de stuurhevel
(Pitmanarm) de wielen worden aangestuurd.

Bij het servostuur wordt de beweging van de stuurkam
hydraulisch ondersteund door een ZF (Zahnradfabrik
Friedichshafen) pomp of een Vickers VT 49 pomp. De
mate van de stuurhulp (servo) wordt daarbij bepaald
door een reactiezuiger van 11,5 centimeter doorsnede.
Deze reactiezuiger “meet” de weerstand die de stuurkam
bij het bewegen van de wielen ondervindt en laat daardoor een hogere of lagere hydraulische druk toe. Hierdoor is het mogelijk de bekrachtiging in stationaire toestand veel hoger (tot 65 bar) te laten zijn dan bij het rijden
op een rechte weg. Indien de weerstand te hoog wordt
(een wiel staat bijvoorbeeld tegen een trottoirband) opent
zich bij 65 bar overdruk een tweede, kleinere reactiezuiger
die de overdruk afvoert om schade door oververhitting
tegen te gaan. Een typisch voorbeeld van Mercedes-Benz
detail perfectie die tot op de dag van vandaag bij geen
enkele andere fabrikant is aan te treffen. Door deze
maatregelen blijft het “stuurgevoel” behouden en gaat de
auto op hogere snelheden niet zoeken. Hierdoor kan de
concentratie op de weg worden gericht en behoeft er geen
hersencapaciteit te worden vrijgemaakt voor stuurcorrecties tijdens de rit. Gevoegd bij het relatief hoge gewicht
op de voorwielen en de achterwielaandrijving verklaard
dit de wereldvermaarde rechtuitstabiliteit van een Mercedes-Benz. In zijn tijd was de Mercedes-Benz Servolenkung de beste in zijn soort (die overigens als accessoire
ook door BMW werd ingebouwd...).

Bovendien, indien de speling groter is dan laat deze zich
vaak nastellen. Ook staat het stuurwiel dan vaak scheef

Het spreekt vanzelf dat de stuurinrichtingen door Daimler-Benz AG in eigen huis werden gefabriceerd. Dit gebeurt in Üntertürkheim waar ook de motorenfabricage is
gevestigd. Omdat de stuurinrichting van een auto voor
de veiligheid zeer belangrijk is, zijn de toleranties minimaal; minder dan éénduizendste milimeter. De stuurinrichtingen werden ook gefabriceerd voor een zeer hoog
kilometrage omdat niet is voorzien dat de stuurinrichting

naar links. Indien het stuurwiel in zo’n geval rechtuit
wordt gedraaid duikt de auto meestal de berm in. Het
nastellen gebeurt door op het stuurhuis de nastelmoer
zeer voorzichtig te verdraaien. Laat dit uitsluitend door
een ervaren Mercedes-Benz werkplaatschef doen! Wordt
de nastelmoer te ver verdraaid dan worden de stuurspindel en de stuurkam onherstelbaar beschadigd (terugdraaien kan uit veiligheidsoverwegingen niet).

tijdens de levensduur van een auto zou moeten worden
vervangen. Dit is overigens wel mogelijk maar zeer
kostbaar. Ofschoon inbouw van Servolenkung achteraf,
met een speciale pomphuisdrager aan het motorblok, ook
mogelijk is moet ik dat om dezelfde reden afraden. Het
is zeer arbeidsintensief en kostbaar.

Indien ook het stuurwiel scheef staat verdient het aanbeveling de wieluitlijning te laten herstellen. Behoudens
wieluitlijningscentra met een lange (lees Mercedes-Benz)
historie is alleen de ervaren Mercedes-Benz werkplaatschef de aangewezen plek. Kwik Fits en dergelijke kunnen,
door gebrek aan speciaal gereedschap, slechts de helft van

Bij onze auto’s lijkt de slijtagegrens soms bereikt te zijn.
Dit blijkt echter vaak een vergissing. In de eerste plaats
hebben kogelkringloopstuurinrichting altijd een zekere
inherente speling. Bij de W123 is een speling van twee
vingers normaal en acceptabel. Meet de speling door het
stuurwiel door geopend portiervenster te bewegen en te
bezien wanneer de velg van één van de voorwielen beweegt. Bij auto’s met servostuur moet de motor draaien
opdat de servopomp druk opbouwt (anders is de speling
te groot).

de afstellingwerkzaamheden uitvoeren en richten daarbij
vaak meer schade aan dan dat ze goed doen. Let erop dat
de brandstoftank van wagen voor de helft gevuld is en
verlang dat tijdens het stellen twee zakken cement of iets
dergelijks op de vloer voor de bestuurdersplaats worden
geplaatst. Vraag ook of het “stuurmannetje” zal worden
gebruikt. Dat is een instrument waarmee het stuurwiel in
de perfecte rechtuitstand op de bestuurdersstoel wordt
gefixeerd. Zoek een andere garage indien het stuurmannetje vraagtekens of gefronste wenkbrauwen oproept.
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Indien alles is afgesteld kan op wagens met servostuur
de wrijvingscoëfficiënt nog worden gemeten met een
draaimomentsleutel. Deze mag de 2,7 kilopond niet
overschrijden. Is dat wel zo dan moeten de servostuurolie
(circa 1,4 liter, MB ATF-olie) en het servostuurfilter
worden vervangen. Het kan overigens nooit kwaad dit
eerder te doen; meestal is de olie sinds de fabricage niet
vervangen. Vervang ook altijd het filter. Op de foto is het
filter van mijn 280 E zichtbaar dat sinds 1977 niet werd
vervangen. Merkwaardig genoeg is dit geen onderhoudsvoorschrift en weten veel Mercedes-Benz werkplaatsen
niet eens dat zo’n filter bestaat. Het servostuursysteem
wordt gesmeerd met normale automatische versnellingsbakolie. Het onderdeelnummer van het servostuurfilter
is 000 466 2104.
Tot slot nog een paar tips voor de rijpraktijk:
1. Ook (servo)stuurolie wordt koud. Vermijd onnodig
manoeuvreren met koude olie door de auto bij aankomst
juist te parkeren.
2. Stuur niet met stilstaande wielen. Dit is erg slecht voor
banden en stuurkogels.
Nog een tip voor eerste-serie rijders: bij het opnieuw af-

3. Houd op auto’s met servostuur het stuurwiel nooit in

stellen van het stuurwiel moet de gehele naafplaat wor-

de uiterste stand vast (gierend geluid servostuuraandrijf-

den verwijderd. Omdat genoemde naafplaat al oud en

riem) maar laat het iets teruglopen. Dit voorkomt over-

poreus is (PVC) kan hij scheuren, doe het voorzichtig en

verhitte olie en aflopende V-snaren.

verwarm hem eventueel met een haarföhn. Op auto’s met
het S-klasse-stuur (concaaf gevormde naafplaat, vanaf
1979) moet alleen het sterembleem worden verwijderd
om de stuurwielbout te bereiken. De naafplaat zelf niet
verwijderen!

U ziet, ook in het geval van de stuurinrichting is Uw
Mercedes-Benz Ihr guter Stern auf allen Straßen.
Fedor Tanke

HANDIG OM TE WETEN

Functie gevarendriehoek

In Nederland moet een gevarendriehoek 30 meter achter
het voertuig geplaatst worden. Het is echter niet verplicht
om een gevarendriehoek in de auto te hebben. Het is
voldoende voor de wet om de knipperlichtinstallatie aan
te zetten wanneer het voertuig een “gevaar” is voor het
overige verkeer. Bij de Mercedes W123 (sedan en coupé)
is er nog een extra veiligheidsfunctie van de gevarendriehoek.
Wanneer het kofferdeksel wordt geopend, is de gevarendriehoek meteen zichtbaar, en daarmee de waarschuwingsfunctie in werking. Mocht de famliedackel niet
kunnen wachten tot thuis, stopt u even langs de kant van
de weg en opent het kofferdeksel. De natuur kan dan zijn
gang gaan waarna de hele familie weer veilig huiswaarts
kan keren.
Paul Vossen
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TECHNISCHE MIDDAG 16 JULI 2022

Uitnodiging
Meneer Voss, helaas! We zitten
aan het maximale aantal deelne

Naast het kennisnemen van tips voor zelfonderhoud kunt
u ook de prachtige Benzen van Reinier bewonderen. En
zoals we als kind hebben geleerd; kijken doen we met
onze ogen.

mers voor onze technische dag. En

Voor de zelfwerkzaamheden gaat Fedor ons meenemen

niet alleen aan de heer Voss, ook

Denk hierbij o.a. aan; olie verversen, bougies en filters

aan anderen hebben we dit moeten
vertellen.
Er was in maart jl. een ongekende belangstelling voor
de technische dag bij Eric Breed Mercedes Klassiekers &
Youngtimers.

in met name het technische onderhoud van uw W123.
vervangen, afwateringen van schuifdak etc.
Eerder heeft u hierover van ons een speciale editie Onderhoud ontvangen.
In juni 2022 wordt er naar u een persoonlijke uitnodiging
gemaild.
De Evenementencommissie

Tijdens de ledenvergadering werd dan ook de vraag
gesteld of er een vervolg komt op deze dag. Goed nieuws,
dat komt er.
Wij gaan u op zaterdag 16 juli 2022 wederom meenemen
in het onderhoud van uw W123. Ons lid Reinier Groenveld, de verzamelaar van prachtige Benzen, is onze
gastheer voor deze dag.
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ZOMERTREFFEN MB W123-CLUB NEDERLAND 2022

Uitnodiging
Het bestuur van de MB W123-Club
Nederland nodigt U gaarne uit voor
een rit naar de Moezel in Duitsland
op vrijdag 26, zaterdag 27 en zon
dag 28 augustus 2022.

Kosten van het arrangement
Het arrangement bestaat uit twee keer overnachting, twee
keer ontbijt en diner (halfpension) en parkeren op parkeerplaats bij het hotel op basis van tweepersoonskamer,
per persoon voor twee nachten 130 euro en voor twee
personen derhalve 260 euro. Voor éénpersoonsboekingen
geldt een prijs van 140 euro. Voor tweepersoonskamer
die door één persoon worden beslapen geldt een toeslag
van 15 euro. Voor bepaalde kamers kan een bij aankomst
te verrekenen toeslag tot 5 euro per verblijf gelden afhankelijk van het uitzicht en de grootte. Alle prijzen zijn op

We reizen naar de Moezel, de scheiding tussen de Huns-

basis van halfpension en exclusief drank en extra's . Deze

rück en de Eifel. Ons logeeradres is in het plaatsje EN-

gunstige prijzen gelden alleen als er tenminste 26 volledig

KIRCH. Daar worden wij op vrijdag 26 augustus 2022

betalende personen meegaan met een maximaal aantal

verwacht bij LANDHOTEL NEUMÜHLE………

van 50 personen.

Hé, dit heb ik eerder gelezen. Dat klopt, dat was in 2011.

U gaat of heeft inmiddels een uitnodiging via de mail

We gaan wederom naar Enkirch aan de Moezel. We

ontvangen. De bevestiging van uw deelname met volle-

verblijven vanaf vrijdag 26 augustus tot en met zondag-

dige betaling dient vóóraf door ons te zijn ontvangen.

ochtend 28 augustus 2022 in hotel Landhotel Neumühle.

Boeking apart en/of betaling in het hotel is niet mogelijk

https://www.neumuehle-enkirch.de/hotel/

en verstoort de organisatie - niet doen dus.
Voor zover dan nog nodig uw steeds geldige Covid-QR--

Dit is een traditioneel doch modern hotel dat van alle

code meenemen. Gelet op de sterk wisselende geopolitie-

gemakken is voorzien. De kamers van het hotel zijn

ke en pandemische ontwikkelingen behoudt het bestuur

voorzien van toilet, douche, televisie en soms een fraai

zich het recht voor het evenement te annuleren met op-

balkon. De Mercedes-Benz W123 kan op de ruime par-

gaaf van redenen en voor zover mogelijk restitutie van

keerplaatsen bij het hotel worden geparkeerd. Iedere

deelnamegelden. Sluit indien u wenst zelf een annule-

avond gedurende het verblijf wordt ons een diner met

ringsverzekering af.

Moezelspecialiteiten geserveerd, waarbij de drankjes
NIET bij de prijs inbegrepen zijn. Iedere ochtend begin-

Met vriendelijke Ster-groet,

nen we met een ruim ontbijtbuffet dat wel bij de prijs is

de evenementencommissie MB W123-Club Nederland

inbegrepen. Overigens zijn er diverse lunchgelegenheden in de schilderachtige plaatsjes die we aandoen.
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MERCEDES-BENZ'S HULPDIENST VIERT JUBILEUM

Een halve eeuw de klok rond
Met zijn 50-jarig jubileum bena

"Service24h zet zich al 50 jaar in voor onze compromislo-

drukt de "Service24h" nooddienst

mobiel te maken. We zijn ook erg trots op dit jubileum in

het grote belang van klantenservice

moeibare inzet de hulpdienst de klok rond van onze

voor Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz Cars Sales Germany (MBD).

ze claim om klanten in elke situatie zo snel mogelijk weer
de hele serviceorganisatie, omdat we weten welke onvertechnici vraagt", zegt Simon Saretzki, hoofd service

Al in 1972 richtte Mercedes-Benz in heel Duitsland een
dag- en nachtdienst op: een noviteit in de auto-industrie.
50 jaar later zorgen meer dan 160 locaties in Duitsland
voor de vervulling van de mobiliteit van klanten. Niet
alleen onder mooie weersomstandigheden, maar ook bij
sneeuw, ijzige omstandigheden, storm en hitte zijn de
technici van Service24h onderweg en bieden ze snelle en
professionele hulp bij pech. In combinatie met de standaard Mobilo-mobiliteitsoplossing is Service24h gratis
voor Mercedes-Benz klanten van personenauto's en bestelwagens.
L 319 D Opleidingsvoertuig van de exportdivisie 1958
Service24h werd in 1972 opgericht door Mercedes-Benz
Duitsland en werd al snel een rolmodel. In de daaropvolgende tien jaar sloten 14 andere landen in Europa zich
aan bij het noodhulpdienst programma. In 1998 werd
Mercedes-Benz Customer Assistance geopend in Maastricht, dat Service24h in heel Europa coördineert en zo
klanten in staat stelt om maximale mobiliteit binnen Europa te bereiken met een landelijk dekkend servicenetwerk. Waar mogelijk verhelpen de specialisten van Service24h storingen direct ter plaatse of zorgen ze ervoor
dat het voertuig van de klant naar de dichtstbijzijnde
Voor langeafstandsrijders en Olympische toeristen die techni-

Mercedes-Benz-werkplaats wordt gebracht en dat klan-

sche assistentie nodig hebben op de lange weg naar Moskou,

ten hun reis kunnen voortzetten.

moeten op de belangrijkste reisroutes serviceworkshops en een
mobiele pechhulpdienst worden opgezet.

Dietmar Göllner-Venturi en Alexandra May
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AGENDA

Clubevenementen
22 januari 2022 Bestuursverg. + redactie
5 maart 2022 Technische dag

Eric Breed K lassiekers & Y oungtimers

19 maart 2022 Bestuursverg. + redactie
9 april 2022 A L V + V oorjaarsrit

De H eeren van Maarssen

11 juni 2022 Bestuursverg. + redactie
16 juli 2022 Technische middag
26-28 augustus
Z omerevenement
2022

Reinier Groenveld - K udelstaart
L andhotel N eumühle Enkirch Duitsland

17 september 2021 Bestuursverg. + redactie
29 oktober 2021 N ajaarsrit
19 november 2021

MB Collection te Eemnes. N ico Ockhuisen

Bestuursverg. + redactie

S tammtisch
Z uid-W est
7 mei 2022 Stammtisch Z uidwest
13 augustus 2022 C afé-Restaurant De Cockpit
12 november 2022 V liegveld Seppe
Gastheer Jaap de W it

N oord-W est
12 maart 2022 Stammtisch N oord-W est
Dorpshuis Z wanenburg –
H alfweg
10 september 2022 Dennenlaan 133a
1161 C N Z wanenburg
Gastheer René Metz

i.v.m. corona onder voorbehoud

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
9 april 2022 Stammtisch N oord-Oost
9 juli 2022 C afé-restaurant De Mol
8 oktober 2022 H einoseweg 32
8026 PD Z wolle
Gastheer A ndré Brouwer &
Jan Smidt
De Mercedes-Benz 230 E uit 1982. van Dhr. R. Snijder
MB W123-CLUB NEDERLAND - Koerier 2-2022
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www.editoo.nl

Quiz

RAAD HET ONDERDEEL
OPLOSSING KOERIER 1-2022:
"FLEXIBEL GEDEELTE VOORSTE UITLAATPIJP
M115 MOTOR"

RAAD HET ONDERDEEL
TIP: "DIT BEPAALT OF DE
W123 BEWEEGT OF NIET"
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