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Nieuwe Mercedes-Benz C-Klasse 4MATIC met vierwielaandrijving
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De 4MATIC-uitvoeringen van de nieuwe Mercedes-Benz C-Klasse zijn per direct te toegevoegd aan het leveringsgamma. Hiermee is permanente vierwielaandrijving beschikbaar voor de modellen C 280, C 350 en C 320 CDI. De vierwielaangedreven modellen zijn op vele punten verbeterd en zij zijn nog zuiniger dan hun voorgangers. Afhankelijk van de gekozen uitvoering lopen de prijzen uiteen van € 50.700 tot € 59.100 inclusief BTW en BPM. Alle 4MATIC-modellen van de C-Klasse worden standaard geleverd met een zeventraps automatische transmissie.


De technici van Mercedes-Benz hebben de vierwielaandrijvingstechnologie op een nog hoger niveau weten te brengen. Niet alleen werd het systeem compacter en lichter, het werkt ook beter. Dat komt tot uiting in een lager brandstofverbruik en nog betere tractie. De nieuwe C 280 4MATIC, die wordt aangedreven door een 170 kW/231 pk sterke V6-motor, verbruikt 9,4 liter brandstof per 100 kilometer, 0,4 liter minder dan zijn voorganger. Voor het eerst kunnen kopers van de C-Klasse nu ook kiezen voor een vierwielaangedreven uitvoering met dieselmotor: de zescilinder C 320 CDI 4MATIC heeft een vermogen van 165 kW/224 pk en verbruikt 7,7 liter brandstof per 100 kilometer.
Het 4MATIC-systeem is continu in werking en functioneert daardoor zonder vertraging. Het helpt de bestuurder bij moeilijke weersomstandigheden zoals regen, sneeuw en gladheid. Het hart van de Mercedes-Benz-vierwielaandrijving wordt gevormd door een tussenbak met een centraal differentieel, dat is gekoppeld aan de zeventraps automatische transmissie. Van hieruit wordt de kracht tussen de voor- en de achteras verdeeld in de verhouding 45 voor en 55 achter. Een nieuw ontwikkelde meervoudige-plaatkoppeling op het centrale differentieel leidt de kracht naar alle vier wielen met een basissperwaarde van 50 Nm tussen de voor- en de achterwielen, zodat de nieuwe C-Klasse op gladde ondergrond gemakkelijker wegrijdt en nog stabieler is dan de voorgaande 4MATIC-uitvoeringen.
Mercedes-Benz levert de permanente vierwielaandrijving standaard in combinatie met het elektronisch stabiliteitsprogramma ESP en het tractiesysteem 4ETS, dat de wielen afzonderlijk afremt wanneer ze doorslippen en dat meer kracht leidt naar de wielen die nog wel voldoende tractie hebben. Dit systeem maakt gebruik van de signalen van sensors om de automatische remimpulsen goed te doseren. Hierdoor verbetert de tractie op gladde ondergrond en de stabiliteit bij gevaarlijke rijsituaties. Zo bereikt 4ETS hetzelfde effect als gebruikelijke sperdifferentiëlen, maar biedt aanmerkelijk meer comfort dan andere auto’s met vierwielaandrijving.
De C 320 CDI 4MATIC en de C 350 4MATIC zijn leverbaar in de uitvoeringen ELEGANCE en AVANTGARDE, met specifieke kenmerken zoals 17-inch lichtmetalen velgen, een luxueus multifunctioneel stuurwiel en afwerking met hoogwaardige houtsoorten of aluminium in het interieur. Uiteraard beschikken de uitvoeringen met vierwielaandrijving over hetzelfde uitgebreide pakket van voorzieningen op het gebied van veiligheid en comfort als de modellen met achterwielaandrijving. Het AGILITY CONTROL-chassis met schokdempers die zich aanpassen aan de actuele situatie, is standaard, evenals zeven airbags, hoofdsteunen die extra bescherming bieden tegen whiplash bij een aanrijding, en automatische airconditioning.
De prijzen van de 4MATIC-uitvoeringen van de nieuwe Mercedes-Benz C-Klasse beginnen bij € 50.700 voor de C 280 4MATIC. De C 320 CDI 4MATIC staat in de lijst op € 58.600 en de prijs van de C 350 4MATIC bedraagt € 59.100. Alle prijzen zijn inclusief BTW en BPM. Met in totaal 49 verschillende uitvoeringen met 4MATIC in zeven modelreeksen heeft Mercedes-Benz het meest uitgebreide programma van vierwielaangedreven auto’s in het premiumsegment.
Aanvullende informatie, nieuws en beeldmateriaal van DaimlerChrysler is beschikbaar via internet op http://media.daimlerchrysler.nl 
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