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In de voorgaande Ster-Klasse bulletins hebben we 
ruim aandacht besteed aan de zwaar gemotoriseerde 
S-Klasse modellen. Deze keer richten we de aandacht 
op een heel ander model, namelijk de S-Klasse met een 
zelfontbrander onder de motorkap. Deze versie werd 
geboren uit de noodzaak om aan de wettelijke eisen in 
de USA te kunnen voldoen. Na de oliecrisis van 1973 
drong daar het besef door dat men veel te afhankelijk 
was van olie uit het buitenland. Los daarvan was de 
luchtvervuiling aan de andere kant van de oceaan een 
veel groter probleem dan in Europa. In de grote steden 
was het daar zelfs zicht-en voelbaar.

In 1975 nam het Amerikaanse congres een nieuwe wet 
aan die onder de afkorting CAFE bekend zou worden, 
een samenvatting van het begrip Corporate Average Fuel 
Economy. Vanaf 1978 moesten alle in de Verenigde Staten 
verkochte automerken (Amerikaans of import) aan een 
bepaald gemiddeld verbruikscijfer voldoen. Als een merk 
dat niet haalde werd een boete opgelegd, de zogenaamde 
gas-guzzler tax. Hierdoor zouden de auto’s uit het midden 
en topklasse segment fors duurder worden. Die kosten 
zouden aan de koper doorbelast moeten worden en ook 
pijnlijk zichtbaar op de prijskaart in de auto zijn.
Na invoering van die wet besefte de directie van Mercedes-
Benz dat men in ieder geval op de korte termijn een pro-
bleem had. De verkoop in Amerika bestond uit flink wat 
W123’s, maar de grootste hap uit de export taart bestond 
uit de V8 SL/SLC en uiteraard de V8 S-Klasse W116 reeks. 
De zes cilinder modellen werden niet eens in Amerika 
verkocht. Daar was simpelweg geen markt voor.

Turbodiesel

Op de langere termijn werd de 190 (W201) reeks onder an-
dere met het oog op die CAFE wet ontwikkeld, maar om 
eind jaren zeventig de verkoopcijfers op peil te houden 
moest men wat anders verzinnen. Zo kwam de W116 300 
SD turbodiesel in beeld. Bij de eerste serie stond “turbodie-
sel” nog groot op het kofferdeksel afgebeeld, zelfs in knal-
rode letters. De dieselmotor uit deze auto stond bekend als 
OM 617, waarbij OM voor Ölmotor staat. Op zich was deze 
krachtbron een oude bekende. Hij was afkomstig uit de 
W115 en oorspronkelijk ontwikkeld door een ingenieurs- 
bureau uit Stuttgart. De baas van deze firma was de lat-
er zeer beroemde VAG chef Ferdinand Piëch. Men had de 
bestaande vier cilinder diesel uitgebreid met een vijfde 
cilinder en zodoende een drie liter motor ontwikkeld. Alle 
overige componenten waren gelijk. Deze motor maakte in 
1974 zijn debuut in de 240 D 3.0 en was met 80 pk (later 88 
pk) de snelste diesel op dat moment.
Voor de S-Klasse moest er wat sterkers komen. Vanwege het 
prestige van dit model kon je natuurlijk niet met dezelfde 
motor gaan rijden als een middenklasser en bovendien 
was een W116 ook zwaarder. De oplossing hiervoor was 
het plaatsen van een Garrett uitlaatgas turbo. In de experi-
mentele C111 auto’s waren tests uitgevoerd met turbodie-
sels. Uiteindelijk wist men 230 pk uit de motor te persen 
en hiermee werden in het Italiaanse Nardo diverse wereld 
records binnen gesleept. 
De 300 SD turbodiesel moest het met aanzienlijk minder 
doen. Bij zijn Amerikaanse debuut in 1977 bedroeg het 
vermogen 115 pk en de wagen was, overeenkomstig de 
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eisen van de markt, standaard voorzien 
van een automatische versnellingsbak. 
Om de betrouwbaarheid ten opzichte 
van de standaard motor te vergroten had 
men een aantal modificaties doorgevoerd, 
waaronder sterkere drijfstangen plus een 
andere oliepomp en zuigerveren.
Later vond de turbodiesel zijn weg toch 
naar andere export modellen, zoals de 
C123 300 CD Turbodiesel, W123 300 D 
Turbodiesel en ook de S123 300 TD Tur-
bodiesel. Dit gebeurde omdat elk jaar de 
verbruikseisen werden aangescherpt en op 
deze manier kon men daarmee gelijke tred 
houden. In Nederland kregen wij alleen de 
S123 Turbodiesel (stationwagon versie van 
de W123). Toen een peperdure auto en nu 
opnieuw. Officieel waren de Verenigde Staten 
de enige exportmarkt, maar ook werden de 
nodige W116 exemplaren naar Australië ver-
scheept. In Europa zag Mercedes-Benz geen 
mogelijkheden voor de S-Klasse diesel. Hij zou 
naar verhouding erg duur worden, aangezien 
in veel landen de diesel modellen extra be-
last werden. Dat gold voor zowel de aanschaf, 
alsook voor de latere belastingen. De diesel- 
acceptatie in topmodellen bestond ook nog niet. 
Bovendien waren in Europa ook  lichter gemo-
toriseerde versies leverbaar. Het gemiddeld 
verbruik van een 300 SD Turbodiesel lag op 14 
liter per 100 kilometer en dat was maar twee 
liter zuiniger dan bij een 280 SE. 
Hier had het dus weinig zin, maar de rekening betreffende 
het gemiddeld verbruik ging wel op in een land waar voor-
namelijk V8 modellen werden verkocht met een cijfer dat 
boven de 20 liter per 100 kilometer lag. Ondanks het feit 
dat Amerikanen diesel eigenlijk als brandstof voor trucks 

beschouwen, kende de W116 
diesel daar toch een grote populariteit. In 1977 

verkocht men er nog maar 51, in 1980 (de W126 diesel 
versie werd toen ook al een jaar aangeboden) reeds 9.419 
stuks. Uiteindelijk stond de teller op 28.634 exemplaren. 
In de brochures uit die tijd staat de S-Klasse diesel net zo 
luxieus afgebeeld als de overige modellen. Alles ademde 
prestige uit. De koper kon zijn nieuwe aanwinst net zo 
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aankleden als bijvoorbeeld een 450 SEL 6.9, op enkele 
uitzonderingen na. Amerikaanse autobladen waren ook 
positief, al grapte een enkele journalist wel dat het “The 
most expensive economy car in the world” was. Het bestuur 
van Das Haus was tevreden. Men had aan de eisen van de 
nieuwe wet voldaan en nog een succesvol model kunnen 
lanceren ook.

Ontwikkeling van de motor

In 1979 was er een Nederlands bedrijf (Van Bergen in 
Beneden-Leeuwen) die via grijze import deze Amerikaanse 
modellen ook in ons land verkocht, inclusief de grote bum-
pers en luxe items als Tempomat, toerenteller en aircon-
ditioning. Voor het vorstelijke bedrag van 100.000 ouder-
wetse guldens mocht je er eentje mee naar huis nemen. 
Dat was precies de prijs die je moest betalen voor een 450 
SEL met een berg opties of je kon de 450 SEL 6.9 kiezen, 
maar dan zonder opties. Niet zo gek dus dat er slechts een  
spreekwoordelijke handvol van verkocht werd.
Na introductie van de W126 S-Klasse in 1979 werd de tur-
bodiesel weer naadloos in het programma opgenomen.Ook 
nu werden alleen de USA en Australië geschikt geacht als 

export bestemming. In de W126 werd dezelfde OM 617 
weer ingebouwd. Deze keer was de motor wel 10 pk sterker 
geworden en hij leverde nu dus 125 pk. Door het lagere 
voertuig gewicht waren de prestaties marginaal beter ge-
worden. De topsnelheid was vrijwel gelijk, maar de acce-
leratie van 0-100 km/u duurde nog ‘maar’ 16 seconden.  
Tijdens de productie periode van de eerste W126 serie bleef 
de krachtbron ongewijzigd en na 78.724 stuks werd de pro-
ductie gestaakt. Toen na de zomervakantie van 1985 de 
Modellpflege S-Klasse kwam, volgde ook een nieuwe mo-
tor. Dit was de zes cilinder OM 603. Tot dan toe werd alleen 
de standaard wielbasis verkocht, maar vanaf toen werd de 
diesel uitsluitend als lange wielbasis aan de man of vrouw 
gebracht. De type aanduiding werd gewijzigd tot 300 SDL 
Turbo Sedan en tot 1987 verkocht men in een zwakker wor-
dende markt 13.830 auto’s. De doorsnee Amerikaan lag 

niet meer wakker van de benzineprijzen en geleidelijk aan 
was het weer een kwestie van “Think Big”.
De nieuwe OM 603 was wel een verbetering. Bij een gelijk 
gebleven cilinderinhoud, kleinere cilinders en een ver-
hoogde turbodruk beschikte deze S over 148 pk, haalde 
daarmee een topsnelheid van 175km/u en na 13 seconden 
zat de bestuurder op 100 km/u.
Door de sterk dalende vraag werd de verkoop drie jaar lang 
stil gezet en in 1990 kwam de opgewaardeerde 350 SDL 
Turbodiesel in de Amerikaanse showroom .Weliswaar was 
het vermogen tot 136 pk gedaald, maar deze 3,5 liter motor 
leverde door zijn langere slag een hoger koppel bij een lager 
toerental en het verbruik daalde daarmee. Om de verkoop 
op te rakelen werden zowel de korte, alsook de lange vari-
ant verkocht. Toch waren de cijfers enigszins teleurstellend 
met 1.181, respectievelijk 2.050 verkochte exemplaren. Dit 
model zou de laatste diesel zijn die exlusief voor de export 
was bedoeld. De krachtbron zou zijn weg vinden naar de 
W140.
Er waren twee factoren die de zelfonstekers uiteindelijk ook 
op de Europese markt zouden brengen. Ten eerste de tech-
nologische ontwikkelingen (praktisch uitbannen van her-
rie en rook plus verbeteringen door toenemde electronica) 

en ten tweede de onverwachte kritiek op de W 140 benzine 
versies. Het was toen mode om steevast het verbruik van de 
V8 en V12 modellen te citeren. Helaas altijd op de slechtste 
manier, dus het cijfer wat je krijgt bij volgas. Tot 25 liter 
per 100 km. is dan heel gewoon. Een zuinige dieselvariant 
kon hier goed tegengas geven en zo werd de W140 300 SD 
in 1992 ook bij de Europese dealers verkocht. Ondanks de 
grotere motor hield men vast aan de oude type aanduiding. 
Het OM 606 blok leverde 150 pk en een viertraps automaat 
was standaard. Een top van 185 km/u was mogelijk en het 
theoretische, gemiddelde verbruik bedroeg 10 liter per 100 
kilometer. De Nederlandse importeur plaatste toen een ad-
vertentie met een 300 SE 2.8 en een 300 SD naast elkaar 
en benadrukte hoe zuinig en voordelig je zo’n S-Klasse 
eigenlijk kon rijden. Dat klonk misschien vreemd, maar 
voor kilometervreters was een S-Klasse diesel nu toch een 
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heel interessante auto geworden. Beide modellen stonden 
voor een identiek bedrag in de prijslijst: fl. 148.900,-. In 
1993 werden alle W140 modellen herbenoemd en voortaan 
heette de wagen S 350 D. Technisch veranderde er niets. 
Drie jaar later volgde de derde generatie dieselmotor. De 
nieuwe zes cilinder lijn motor had opnieuw 3 liter cilin-
derinhoud, werd weer omgedoopt tot S 300 Turbodiesel 
en schopte het nu tot 177 pk, dankzij een tussenkoeler. De 
magische topsnelheidgrens van 200 km/u werd overschre-
den en het verbruik daalde met tien procent, onder andere 
door toepassing van een nieuwe vijftraps automaat.
De verkoopcijfers stegen, diesel was ook in de topklasse een 
geaccepteerd fenomeen geworden. Van de 300 SD en S 350 
Turbodiesel werden gecombineerd 20.518 auto’s verkocht 
en van het laatste model, de S 300 Turbodiesel nog altijd 
7.583 stuks. Ondanks alle technische verbeteringen gebrui-
kte Daimler-Benz nog steeds een voorkamer diesel, waarbij 
een mengsel van brandstof en lucht in een voorkamer van 
de cilinder tot ontbranding komt. De directe inspuiting was 
nog iets van de toekomst en pas met de komst van de W 
220 kwam een geheel nieuwe generatie diesels voor het 
voetlicht.

Vermogensstijging

In 1998 werd de nieuwe W 220 gepresenteerd en een jaar 
later was de S 320 CDI de voorloper van een voor Mercedes-
Benz geheel nieuwe dieselfamilie. De Common-Rail tech-
niek heeft voor alle cilinders dezelfde gezamelijke brand-
stofleiding, waarin steeds dezelfde druk voor elke cilinder 
afzonderlijk op peil wordt gehouden. Dit zorgde voor een 
aanzienlijk schonere verbranding en een afname van het 
verbruik. De nieuwe 3,2 liter (OM 648) beschikte over vier 
kleppen per cilinder. Qua turbo en tussenkoeler kwam hij 
overeen met zijn illustere voorganger uit de W140. Met 197 
pk haalde deze snelle diesel een top van 230 km/u en de 
wagen werd door de pers lovend ontvangen. Net als bij de 
vorige modelreeksen hoefde de eigenaar van deze diesel 
zich ook niets te ontzeggen. Uiterlijk waren er geen ver-
schillen met de andere W220 modellen, tenzij men het 

type-plaatje achterop had staan. En dat gebeurde verras-
send vaak, aangezien niemand zich meer geneerde om in 
een diesel te gaan rijden. Modeljaar 2003 bracht een kleine 
wijziging die het vermogen tot 204 pk liet stijgen. 
Bij de concurrentie waren oliegestookte topmodellen in 
allerijl op de markt gebracht. Goed voorbeeld doet volgen 
en toen men zag dat Mercedes een respectabele hoeveel-
heid diesel S’sen wist te verkopen kon men natuurlijk niet 
achterblijven. Om iedereen nog eens op scherp te zetten 
speelde Stuttgart in het jaar 2000 hun laatste troef uit. De 
S 400 CDI werd geïntroduceerd. Na het openen van de mo-
torkap kwam een motor tevoorschijn die alle ruimte opvul-
de. Deze Common-Rail 4-liter V8 met twee turbo’s en twee 
tussenkoelers schopte het tot 250 pk en haalde daarmee 
een top van 250 km/u. Wie had dat in 1978 kunnen den-
ken? Later zou blijken dat die V8 diesels wel wat problemen 
met zich mee zouden brengen. Met name de injectoren 
lieten het afweten en zo waren er nog wel wat mankement-
en. De S 320 CDI was echter een schot in de roos. Voor de W 
140 en W 220 diesels werd alleen de standaard carrosserie 
aangeboden.

Met name aan het eind van de twintigste eeuw nam de die-
sel techniek grote stappen. De Common-Rail ontwikkeling 
gaf de aanzet, later gevolgd door verbeterde roetfilters, ho-
gere inspuitdrukken, schonere verbranding, nieuwe turbo 
toepassingen, enzovoort. In de huidige S-Klasse (W221) is 
het zelfs mogelijk om een vier cilinder diesel te bestellen 
die net zoveel vermogen levert als de W220 zes cilinder 
diesel. En dat in een tijdsbestek van 10 jaar.
Vandaag de dag zie je in Nederland nog wel een groot aan-
tal W126 300 SD exemplaren rijden en uiteraard is er nog 
genoeg aanbod van W 220 diesels, zelfs nog van de Mer-
cedes-Benz dealer. Een W 116 diesel is een zeldzaamheid, 
evenals de W 140 variant. De Kathedraal diesels zijn voor 
het grootste deel, na een zwaar leven, al geëxporteerd.
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