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Mercedes SLS AMG
A

utoland staat bol van de mythes,
legendes en sterke verhalen. Zo
ook in het geval van de firma Mercedes-Benz. Zoals het verhaal van
de gier die door de voorruit van
Karl Kling’s 300SL vloog tijdens
de Carrera Panamericana van 1952. Vanwege het
wegvallen van de voorruit woei ook de achterruit
er uit. Kling en zijn behoorlijk gewonde bijrijder
Hans Klenk (een gier is tamelijk groot en geeft dus
nogal wat schade) reden op verzoek van de laatste
ruim 70 km volgas door zonder voor- en achterruit
voordat ze de auto en Klenk konden laten repareren. Ze wonnen uiteindelijk de Carrera.
Of het verhaal van Stirling Moss en Denis Jenkinson
in de Mille Miglia van 1955. Die race wonnen de
heren in een nooit geëvenaarde recordtijd. Dankzij
de perfecte pacenote’s van Jenkinson maar vooral
door hun superieure 300SLR, waarmee ongehoord
hard kon worden gereden gedurende een ongekend lange tijd. Die oerbetrouwbare 300SL is uitgegroeid tot een legende. De straatversie is waarschijnlijk de meest iconische auto van na de oorlog
en bovendien in 1999 gekozen tot ‘sportauto van
de eeuw’. Met zijn zes-in-lijn van 2998 cc, rond de
220 pk, directe brandstofinjectie, top van 250 km/
u en futuristische uiterlijk was de auto met recht
een superauto. Toch was de straatuitvoering met
de vleugeldeuren er nooit geweest als de Ameri-
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kaanse Mercedes-importeur niet een belletje had
gedaan met het hoofdkantoor in Stuttgart: “... of
die Carrera-auto niet in productie kon?”.
Max Hoffman, zoals die importeur heette, was er
van overtuigd dat de sportauto een hit zou worden
in de economisch boomende Verenigde Staten van
na de oorlog. Bovendien kon hij wel een aansprekende auto gebruiken om Mercedes definitief op
de kaart te zetten aan zijn kant van de Atlantische
oceaan. De 300SL was oorspronkelijk ontwikkeld als
racewagen om ‘Das Haus’ begin jaren ‘50 weer in de
spotlights te krijgen. De Tweede Wereldoorlog had
het grootste deel van de fabrieken in puin gelegd
en er was behoefte aan een positief uithangbordje:
overwinningen in de racerij. De 3-liter motor uit de
gewone W186 sedan werd onderhanden genomen
en de windtunnel leverde een gestroomlijnde body
op rond een lichtgewicht buizenchassis. Door dat
spaceframe ontstond een zeer hoge dorpel en de
vleugeldeuren waren daarom geen gimmick, maar
noodzakelijk om normaal in te kunnen stappen. De
motor werd 50 graden gekanteld om het forse blok
onder de lage motorkap te schoenlepelen. Hoofdontwerper Uhlenhaut presenteerde zijn ‘Siegerauto’ trots aan de directie. Teamchef Neubauer vond
de druppelvormige bolide met zijn relatief zwakke
motor echter eerst maar niks. Totdat de eerste races gewonnen werden, toen slikte hij zijn kritiek
zeer snel weer in.
>>>
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Onafhankelijke wielophanging rondom en een vreselijk precieze besturing zorgden voor een superieure handling en wegligging. Dit, in combinatie
met betrouwbaarheid, een gesmeerd lopend team
en een geweldige aerodynamica (Cw waarde 0,25!)
maakte de 300SL een geduchte tegenstander van
Jaguar en Ferrari. In 1952 won Mercedes met de
300SL de 24 uren van Le Mans, de Eifelrennen op
de Nürburgring en de Carrera Panamericana. Met
name de resultaten in de Carrera deden de gedachten van Max Hoffman op hol slaan.

DAIMLER AG /STUTTGART /DUITSLAND
300SL (W198) / 1954-1957
1400 STUKS GEBOUWD

Motor:
Cilinderinhoud:
Max. vermogen:
Aandrijving:
Versnellingen:
Afmetingen LxBxH:
Wielbasis:
Leeg gewicht:
Topsnelheid:
Prijs oorspronkelijk:
Huidige waarde:
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6-cilinder lijnmotor
2.996 cc
215-240 pk / 5.800 t/min
achterwielen
4 versnellingen, handbak
4,52 / 1,79 / 1,30 meter
2,40 meter
1.093 kg
250 km/u
DM 29.000,€ 375.000,- tot € 500.000,-

Na enig beraad besloot de directie van DaimlerBenz aan het verzoek van Hoffman tegemoet te
komen en zag baureihe W198, zoals de interne benaming luidt, het levenslicht tijdens de New York
Auto Show van 1954. Daar sloeg de auto in als een
bom. In raceuitvoering was de motor voorzien van
carburateurs en tot 175 pk gekieteld, maar voor de
straatversie van de 300SL gingen de ontwerpers
nog een stapje verder en pasten directe mechanische brandstofinjectie van Bosch toe, waarmee
het vermogen volgens eigen opgave steeg tot 215
á 240 pk, afhankelijk van het bouwjaar. Injectiemotoren waren op zich al vooruitstrevend, maar de
300SL was de eerste auto ter wereld waarin directe
brandstofinjectie werd toegepast. Uniek en zijn tijd
ver vooruit. De redelijk ouderwetse achteras was
minder spannend, maar dry-sump smering en een
gewicht van slechts 1093 kilo door de toepassing

van een aluminium motorkap, kofferklep en deuren maakten weer een heel positieve indruk. Uiteraard regende het bestellingen... Van 1954 tot en
met 1957 werden er ruim 1400 stuks van de 300SL
geproduceerd. Maar liefst 80% daarvan werd geëxporteerd naar de VS, waarmee Max Hoffman gelijk
kreeg. Op zijn verzoek werd bovendien een roadster-uitvoering van de 300SL ontwikkeld, waarvan
nog eens 1858 stuks op de weg werden gezet. Ten
opzichte van moderne productieaantallen lijkt dat
niet veel, maar een 300SL kostte destijds omgerekend meer dan een McLaren-Mercedes SLR nu…

Midden boven: het prototype
van de 300SL. Dit is de zo
succesvolle raceauto uit 1952.

				...” de 300SL was de eerste auto
ter wereld waarin directe brandstofinjectie werd toegepast ”...
De nieuwe ‘Gullwing’
En nu is er weer een in potentie legendarische
Mercedes sportauto. Tenminste, zo mag je de SLS
AMG wel betitelen. De persinformatie is helder:
“De nieuwe ‘Gullwing’ van Mercedes”. Dat is een
omschrijving die linea recta de link legt met het
roemruchte verleden. Bovendien wordt de 300SL
als belangrijkste inspiratiebron genoemd, en wie
de nieuweling naast zijn 55 jaar oudere grootvader ziet, kan dat alleen maar beamen. Wij zochten
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daarom contact met de Mercedes Benz Club Nederland.
Want wat is er nou mooier dan met de SLS een 300SL ontmoeten? Na enig mailcontact volgt een groen licht: een clublid wil graag meewerken aan het verhaal. Als we voorrijden
met de iridiumzilveren SLS staat een rode 300SL op de oprit
te wachten. Een plaatje! Deze 300SL is in onderhoud bij Mercedes restaurateur Jaap Havik in Purmerend en wordt duidelijk vertroeteld. De auto glimt, is in vrijwel perfecte staat
en vertegenwoordigd alles wat je verwacht van een 300SL.
Direct gaan eigenaar, familie, assistent en ondergetekende
in discussie over beide auto’s: de verwantschap druipt namelijk van de SLS af. Belangrijke eerste aandachtspunten zijn
de instap en het comfort. Ondanks de vleugeldeuren is de
instap in de 300SL krap voor mensen met wat langere benen.
Niet voor niets is het stuur te kantelen. Ook kunnen er geen
raampjes opengedraaid worden; je dient de zijruiten uit hun
sponningen te nemen en op te bergen in speciale leren hoesjes. 55 Jaar na dato is er wat dat betreft toch iets veranderd.
Je stapt riant in de SLS en door de hoge ‘vlucht’ van de deuren (1,49 meter) is de kans op hoofdstoten klein. En er zijn
elektrische ramen aanwezig die helemaal open kunnen. Enig
minpunt in de SLS ergonomie is het stengeltje van de cruisecontrol. Dat zit op de plaats waar je de schakelaar voor de
clignoteur verwacht, waardoor je bij het afslaan en wisselen
van rijbaan nog wel eens de ‘Tempomat’ inschakelt in plaats
van richting aangeeft.

																						...” Ondanks de vleugeldeuren is de instap

in de 300SL krap voor mensen met wat langere benen.
Niet voor niets is het stuur te kantelen ”...

Onder de motorkap is een en ander behoorlijk verschillend,
maar ook gelijk. Bij de 300SL ligt een hoogwaardig stuk techniek in het vooronder, maar bij de SLS ook. En daar zijn ze wat
trots op bij Mercedes-AMG in Affalterbach, waar ieder blok
met de hand gebouwd wordt door één enkele persoon. In
ons geval is de 6,2 liter V8 in elkaar gezet door Robert Feiler,
getuige zijn handtekening bovenop de motor. Het monster
levert 570 pk bij 6800 toeren en 650 Nm trekkracht bij 4750
toeren. De SLS loopt dan ook 317 km/u volgens opgave, maar
dat hebben we maar niet getest in Nederland. De acceleratie
is indrukwekkend genoeg, net als het brute geluid. De Mercedes ronkt, roffelt en bromt. Geen hoge jank, geen brullen,
maar een diep en hard roffelen. Dat motorgeluid overheerst
overigens altijd. Bij lage snelheden valt het mee, maar eenmaal op stoom is de sportieve roffel overduidelijk aanwezig.
Tijdens langere ritten kan dat wellicht vermoeiend zijn. De
300SL maakt ook veel lawaai, maar is beschaafder. Niet zo’n
diepe V8 roffel maar het stevige motorgeluid dat je verwacht
van een jaren ’50 sportauto.
Je hebt hoe dan ook enorm veel bekijks met de SLS, en daarin
is hij de evenknie van de 300SL. We hebben met beide auto’s
overal aanspraak want iedereen vindt ze mooi. Wat zoveel
wil zeggen als: iedereen is er van onder de indruk. De absolute publiekstrekker: deuren openen. Een auto met vleugeldeuren blijft tot de verbeelding spreken. Dat gold voor de
300SL en geldt nog steeds voor de SLS. Het verleidt me tot
licht showgedrag: achteruit inparkeren met de deuren open,
zittend op de dorpel. Ooit afgekeken van een beRolexte, in
wit pak gestoken eigenaar van een Lambo Countach. De zitpositie in de SLS is overigens uitstekend en het zicht rondom
verrassend goed voor een auto van dit kaliber. Achteruit inparkeren vanaf de dorpel is dus helemaal niet nodig. Veel
glasoppervlak maakt het gemakkelijk om de auto te plaatsen
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