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40 jaar W 116:
40 jaar S-klasse

De datum van eerste toelating van de 350 SE van Jan is 
12 oktober 1972; één van de eerste exemplaren van de W 
116 dus. Het betreft een handgeschakelde uitvoering (vi-
erbak); een automatische transmissie van eigen makelij – 
van het type W 3 B met koppelomvormer – was een optie. 
De reeds in 1969 door Mercedes in de W 108/109 en W 
111 geïntroduceerde 3,5 liter V8-motor van het type M 116 
(overduidelijk bedoeld voor de W 116) met Bosch D-Jetronic 
elektronische benzine-inspuiting teneinde de potente zes-
cilinders van BMW Paroli te kunnen bieden, krijgt daar-
door vleugels. 

Veelheid van voortreffelijke eigenschappen

Wat maakt de W 116 zo fascinerend? Medio 1969, toen de 
W 116 volop in ontwikkeling was, sprak Neil Armstrong de 
gevleugelde woorden “That’s one small step for [a] man, 
but one giant leap for mankind”. Dat geldt mutatis mu-
tandis ook voor de W 116; nog nooit in de automobielge-
schiedenis is een nieuw model zo’n grote stap voorwaarts 
geweest. Mercedes ging met de W 116 namelijk voor het 
eerst voor een integrale scientifical approach; nooit eerder 
werd een auto onderdeel voor onderdeel en in zijn geheel 
zo doordacht ontworpen. Zo werd voor het eerst met be-
hulp van computers ontworpen en werden op deze wijze 
sterktebe-rekeningen doorgevoerd.
Een en ander resulteerde in een extreem veel stijvere car-
rosserie; wie zowel in een W 116 als in een W 108/109 (zijn 
voorganger(s)) heeft gereden, kent het verschil. De W 116 
voelt aan als een tank en was langer, breder, lager, zwaard-
er, krachtiger en comfortabeler dan zijn voorganger(s); 
nooit hebben de deuren meer solide in de sloten gevallen 
dan in de W 116 ... En de W 116 rijdt ook als een tank, 
met voortreffelijke absorberende kwaliteiten: ‘satt auf der 
Straße’, zoals de Duitsers dat zo treffend verwoorden; een 
geheel eigen gevoel van mechanische integriteit dat geen 
enkele andere auto biedt.
De destijds hypermoderne voortrein met wishbone-
constructie draagt hieraan ontegenzeglijk bij, maar ook 
de hoogbejaarde pendelas uit de jaren 50 was eindelijk 
verleden tijd. Dat gold ook voor de vele smeernippels die 

elke 5000 km aandacht behoeven ... De introductie in de 
W 116 van de eerdergenoemde automatische transmissie 
met koppelomvormer betekende ook een buitengewoon 
comfortabele stap voorwaarts ten opzichte van de eerdere 
bakken die slechts waren voorzien van een vloeistofkoppel-
ing. Zowel carrosserie als onderstel was dan ook volledig 
afgestemd op de V8-motoren; hetgeen van de W 108/109 
en W 111 bepaald niet kan worden gezegd ... Ook andere 
veiligheidsaspecten kregen veel aandacht: een brandstof-
tank tussen de achterwielen, geïntegreerde rolgordels,  
regengoten aan de A-stijlen om de zijruiten watervrij te 
houden, van binnenuit verstelbare buitenspiegel(s), gerib-
belde achterlichten tegen vervuiling, dikke schuimbekled-
ing in de portierbekleding (standaard in de 350 SE) etc. En 
een buitengewoon ergonomisch doordacht interieur. 
Geen wonder dat de veelheid aan voortreffelijke eigenschap-
pen van de W 116 internationaal veel lof kreeg! Vergelijk 
de W 116 eens met welke andere willekeurige auto dan 
ook uit het begin van de jaren 70 en ervaar het verschil ... 
In die zin is de huidige generatie S-klasse inmiddels wel 
heel erg veel voorsprong kwijtgeraakt ... Dat Mercedes  
bijzonder trots was op de W 116, kwam ook onverholen tot 
uitdrukking in de vormgeving van de auto: krachtige lijnen 
met veel chroom die een zeker zelfbewustzijn niet onder 
stoelen of banken steken … 

40 jaar geleden, in september 1972, werd 
aan de Spaanse Costa Brava de Mercedes-
Benz W 116 aan de internationale pers voor-
gesteld: de introductie van de eerste S-klasse. 
Alle reden dus om aan dit feit aandacht te 
besteden in dit Sterklasse Bulletin en in het 
bijzonder daarbij aan de 350 SE van ons 
clublid Jan Haverkamp.

Das Vergnügen, einen Mercedes 350 SE zu fahren, ist 
leider ein teures Vergnügen und kann deshalb nur 
von einer Minderheit genossen werden. Das ist zu be-
dauern, denn für das viele Geld bekommt man nicht 
nur Repräsentation und Status-Symbolik, sondern 
vor allem eine Fülle von Vorzügen, wie man eigentlich 
jedem Auto wünscht: hohe Fahr- und Unfallsicher-
heit, perfektionierte Karosserietechnik, überragen-
den Komfort, hohe Kraftreserven, müheloss Fahren 
und mustergültige Verarbeitung. Und all diese schät-
zenswerten Dinge setzen sich in überzeugender Weise 
zu einem Gasmtbild zusammen, auf dem eines klar zu 
erkennen ist: eines der perfektesten Autos er Welt.

De afsluitende alinea van een testbericht over de Mercedes-
Benz 350 SE in Auto Motor und Sport van 2/1973
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Levensloop

Bij introductie was de W 116 naast de 350 SE ook als 280 
S en 280 SE leverbaar, voorzien van de M 110-motor, res-
pectievelijk met carburatie en benzine-inspuiting. In 1973 
kwamen de 450 SE en de 450 SEL daarbij – beide met de 
4,5 liter V8 – en later dat jaar de 350 SEL. In 1974 volgde 
280 SEL. In 1975 kwam het topmodel op de markt: de 450 
SEL 6.9 met M 100-motor en hydropneumatische vering. 
Daarmee deden ook de mechanische K-Jetronic benzine-
inspuiting en hydraulische klepstoters hun intrede in de 
W 116. Respectievelijke voordelen: een veel lager verbruik 
en klepstellen behoorde tot het verleden. Ook was vanaf dat 
moment de befaamde Tempomat – cruise control à la Mer-
cedes – als optiecode 440 leverbaar en standaard in de 6.9. 
Medio 1977 kreeg het interieur een bepaald niet overbodige 
upgrade: de middenconsole werd voorzien van houtfineer 
in plaats van zwart plastic en alle uitvoeringen kregen een 
velours capitonnering in plaats van plastic zoals tot dan 
toe bij bekleding in leer, MB-Tex of stof het geval was. Ook 
was vanaf dat moment een noviteit leverbaar: automatische 
klimaatregeling als optiecode 581 (speciaal bedoeld voor 
de Amerikaanse markt en daar reeds standaarduitrusting 
in de W 116 vanaf modeljaar 1976), waarbij de gewenste 
temperatuur op eenvoudige wijze constant kan worden ge-
houden. Het betrof hier overigens geen Mercedes-creatie, 
maar het door Chrysler in 1971 geïntroduceerde Auto Temp 
II-systeem. In het voorjaar van 1978 was in de SEL-model-
len een elektrisch verstelbare achterbank leverbaar als op-
tiecode 223 en vanaf eind 1978 als wereldprimeur ABS als 

optiecode 470.
In totaal werden tot en met medio 1980 473.035 stuks van 
de W 116 geproduceerd. Op dat moment nam de reeds in 
september 1979 geïntroduceerde W 126 als licht bijge-
schaafde W 116 het stokje definitief over.

Zelf rijd ik dagelijks nog steeds met veel genoegen in mijn 
450 SE uit 1979 met inmiddels ruim 530.000 km op de 
teller. Dat heeft alles te maken met die veelheid van voor-
treffelijke eigenschappen. Kortom, 40 jaar W 116: 40 jaar 
S-klasse en still going strong!

MARK GIDEONSE

Noviteiten geïntroduceerd in de W 116 waren cruise control (Tempomat), automatische klimaatregeling, het ABS-
remsysteem en een elektrische verstelbare achterbank. Ook kende het model veel passieve veiligheidsvoorzieningen.

Verkrijgbare typen W 116 in Europa (1979)
 280 S 280 SE(L) 350 SE(L) 450 SE(L) 450 SEL 6.9
Cilinders 6L 6L V8 V8 V8
Cilinderinhoud 2746 2746 3499 4520 6834
Boring x slag mm. 86x79 86x79 92x66 92x85 107x95
Vermogen bij tpm 160/5500 185/5800 205/5750 225/5000 286/4250
Koppel mkg bij tpm 23/4000 24,3/4500 29/4000 37,5/3250 56/3000
Compressieverhouding 9:1 9:1 9,5:1 8,8:1 8,8:1
Versnellingen 4  4 4 3 aut. 3 aut.
Achterasreductie 3,69 3,69 3,46 3,07 2,65
Leeggewicht in kg 1660 1700 1725 1790 1985
Topsnelheid 190 200 205 210 225
Acceleratie 0-100 km/h  12,5 11,5 10,0 10,5 8,0
Praktijkverbruik liter/km 1:8 1:8 1:7 1:6,5 1:5,5
Prijs 1979 Nederland € 23.500 € 25.250 € 28.000 € 31.500 € 53.300
Prijs L-versie  € 27.600 € 29.300 € 36.400 
Productieaantallen (1972-1980) 122.648 157.625 55.366 101.182 7380

Algemeen: Lengte x breedte x hoogte 496 (L-versie 506) x 187 x 141 cm;  Tankinhoud 96 liter

Afgeronde optieprijzen (1979): Automaat (280 en 350 typen) € 1.300,00 - ABS € 1.700,00 - Airconditioning € 2.250,00 
- Automatische airconditioning € 2.700,00 - Tempomat € 340,00 - Toerenteller € 140,00 - Elektrische bedienbare ramen 
voor en achter € 890,00 - Elektrisch schuifdak € 900,00 - Metallic lak € 600,00 - Lederen bekleding € 720,00 - Niveau-
regeling € 650,00 - Radio, antenne en luidsprekers achterin v.a. € 550,00.

De 450 SEL 6.9 is standaard uitgevoerd met airconditioning, elektrisch bediend schuifdak, elektrisch bedienbare 
ramen, tempomat, centrale deurvergrending, hoofdsteunen achter en hydopneumatische vering.


