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MOTOr/
wiELOPHANGiNG
De vier- en 
zescilindermotoren 
kunnen gemakkelijk 
hoge kilometerstanden 
aan, de varianten met 
mechanische compressor 
incluis. Controleer de 

onderkant van motorblok 
en differentieel op 

olielekkage en 
kijk/luister of het 
uitlaatspruitstuk 
gasdicht is. 
Defecte 
katalysatoren 
komen soms voor 
bij de SLK 320. 

De handbakken zijn 
weerbarstig maar 
degelijk, belangrijkste 

aandachtspunt is een 
versleten koppeling. 
Wantrouw automaten 

die niet soepel en 
schokvrij schakelen, 
wat kan duiden op een 
prijzige revisie. Controleer 
draagarmen, stuurkogels 
en schokdempers op 
overmatige slijtage. 

ELEKTrONiCA
Vermogensverlies en 
inhouden kan duiden 
op een vervuilde of 
defecte luchtmassameter. 
Een brandend 
koelvloeistoflampje heeft 
meestal geen betekenis: 
in bochten kan de sensor 
een verkeerde meetwaarde 
geven. Een brandend ASR-
lampje kan verwijzen naar 
een ontregeld ESP of een 
defecte remlichtschakelaar 
(goedkoop te herstellen) 
of een defecte 
stuureenheid (kostbaar).

CArrOSSEriE
Het dak moet soepel 
en geruisloos openen. 
Aandachtspunten zijn 
bijgeluiden (rammelen) 
tijdens het rijden, totale 
dienstweigering komt 
meestal door vervuilde 
sensoren of een defecte 
zekering. Roestvorming 
komt onder meer voor 
aan de achterschermen, 
het kofferdeksel en 
de lasnaden onder de 
motorkap. Stoelframes 
kunnen inwendig 
scheuren; controleer of 
de stoelverwarming goed 
werkt.

n 1994 verraste Mercedes-Benz de wereld 
met de verfrissende SLK 1 en SLK 2 Concept. 
Beide studiemodellen waren gebaseerd op de 
C-Klasse, terwijl het roadsterkoetswerk was 
geïnspireerd op de SL. Kopers moesten tot 
1996 wachten op de productieversie, waarvoor 
inmiddels een lange wachtlijst bestond. Een 
belangrijk wapenfeit van de SLK was het vario-
dak, een elektro-hydraulische kapconstructie 
met vaste daksegmenten. Mercedes-Benz 
was de eerste autofabrikant die deze techniek 

opnieuw in serieproductie nam. En met succes, want 
dankzij de SLK zijn klapdak-cabrio’s niet meer uit het 
straatbeeld weg te denken. 

Aanvankelijk werd de achterwielaangedreven SLK 
geleverd met twee viercilindermotoren, een atmosferi-
sche 2,0 liter (136 pk) en een 2,3 liter met compressor 
(197 pk), verbonden met een vijfbak of vijftrapsautomaat. 
De facelift van 2000 bracht een aantal cosmetische en 
technische aanpassingen, waaronder een handgescha-
kelde zesbak en twee nieuwe motoren. De SLK 200 werd 
vervangen door de SLK 200 Kompressor (1.8 compressor, 
163 pk), terwijl de SLK 320 (3.2 V6, 218 pk) de roep om 
meer verfijning beantwoordde. In het najaar van 2000 
verscheen de SLK 32 AMG (3.2 V6 compressor, 354 pk). 

Onder de frivole vormgeving en gedurfde kleurcom-
binaties van de SLK schuilt een Mercedes van de oude 
stempel. Het is een auto met goede rijeigenschappen en 
degelijke techniek, die echter niet uitblinkt in rijdynamiek. 
De wollige besturing en traag opschakelende automaat 
drukken al te sportieve aspiraties fluks de kop in. De 
handbak scoort op dat laatste punt iets 
beter maar wie de SLK met hoog 
tempo over een slecht wegdek 
jaagt, wordt snel afgestraft door 
de radicaal ingrijpende tractiecon-
trole. “Vooral geschikt voor men-
sen die een mooie, dure open auto 
willen rijden en ongevoelig voor 
rijeigenschappen zijn”, luidde de 
conclusie van de Autovisie Super-
test van 1998, waarin een SLK 230 
Kompressor figureerde. Wie meer 
scherpte zoekt, kan beter uitwijken 
naar een ander merk of doorsparen 
voor de tweede generatie SLK, de 
R171 van 2004. Ook het SLK-interieur 
is old school Benz, met een groot stuur 

en forse knoppen en schakelaars. De knallende kleuren 
vind je leuk of smakeloos – tegenwoordig zoeken veel 
kopers een zilvergrijze met zwart leer, maar een kanarie-
gele met rood leer is eigenlijk leuker. Totdat je hem weer 
verkoopt. Zwaardere bestuurders klagen over tegenval-
lend zitcomfort, veroorzaakt door dunne stoelleuningen 
die ook nog eens inwendig kunnen breken. Verder is de 
bagageruimte bij geopend dak niet riant, maar voldoende 
ruim voor bescheiden weekendbagage. 

De geblazen viercilinders passen uitstekend bij het 
comfortabele karakter van de SLK. Ze zijn wat luidruchtig 
maar leveren onderin lekker veel trekkracht, perfect voor 
ontspannen open rijden. De meerwaarde van de SLK 320 
zit vooral in de mooiere loopeigenschappen en het geluid 
van zijn V6. De grotendeels handgebouwde SLK 32 AMG 
is een witte raaf en alleen al om die reden een geliefd 
object. De ongeblazen SLK 200 combineert een keurig 
brandstofverbruik met lage aanschafprijzen en is vooral 
uit economisch oogpunt interessant. 

Over de bouwkwaliteit van de SLK zijn niet alle eigena-
ren enthousiast. Vooral modellen voor de facelift van 2000 
kunnen storingsgevoelig zijn. Wees verder alert op roest-
vorming, want ook de R170 is niet immuun voor de treu-
rige corrosieproblemen van Das Haus. Voorts geldt voor 
de SLK hetzelfde als voor andere gebruikte Mercedessen: 
meer opties is altijd beter (leer en airco, dank u), en zoek 
een origineel en gedocumenteerd exemplaar, dan is de 
kans op een goede auto het grootst. 

1996 -  Introductie SLK 200 en  
230 Kompressor (R170)

2000 -  Voorjaar: facelift, SLK 200  

krijgt compressor, SLK 320,  
najaar: SLK 32 AMG 

2004 - Introductie nieuwe SLK (R171)
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“Mijn SLK 230 Kompressor heb ik nieuw gekocht in 2001, in 2004 

ingeruild op de nieuwe SLK en in 2008 weer teruggekocht. Hij 

wordt puur voor de ontspanning gebruikt en alleen in de zomer. 

De ‘oude’ SLK bevalt beter dan de SLK 350 die ik tussendoor had. 

Door het grote koppel bij lage toerentallen vind ik de compressor-

motor fijner dan de V6.”

Heb jij een Porsche 911 (1974-1988) en wil je in deze rubriek? Mail 

dan naar redactie@autovisie.nl

MErCEdES-bENz
Traditie en innovatie komen samen in de eerste 
generatie Mercedes-Benz SLK. Het variodak maakt 
de tweezitter tot een veelgezochte occasion.
tekst bas snijder  fotografie eric van vuuren

iK HEb Er EEN
Hennie woertManSLK

‘ HET iS EEN MErCEdES vAN dE  
OudE STEMPEL: zEEr SOLidE MAAr  
NiET biJzONdEr dyNAMiSCH’



wiJ vONdEN dEzE...

De combinatie 
gele buitenkleur 
en rood interieur 
is beslist 
gewaagd. en je 
ziet er de 12 jaar 
en 183.000 km 
niet aan af.
De tweeliter vier-
cilinder onder de 
kap levert 136 pk. 
Daarmee komt de 
SLK goed vooruit 
maar een sport-
wagen is het niet.

rEdENEN 
OM NiET 

TE KOPEN

weinig rijdynamiek
trage automaat

Zware dakconstructie

ontspannen roadster
Seizoensbestendig variodak

Goede wegligging

rEdENEN 
OM TE 
KOPEN

SPELrEGELS

MiJN
ALfA rOMEO 

 drOOM-
GArAGE

alfa bestaat 100 jaar. reden om het italiaanse merk 

een hoofdrol te geven in de Droomgarage. Meld ons 

jouw drie favoriete alfa’s uit de afgelopen 100 jaar. 

Stuur je keuze dan op naar redactie@autovisie.nl. 

Misschien plaatsen we je droomgarage wel.  

Vergeet niet rekening te houden  

met de criteria.
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1981
ALfETTA GTv

Voor mij is met dit 

model de ‘liefde’  

voor alfa romeo 

ontstaan. ik heb er 

veel herinneringen 

aan, omdat ten tijde 

van mijn HtS-tijd 

veel medestudenten 

helemaal weg waren 

van deze GtV.  

2006
ALfA 8C  
COMPETiziONE
ik heb iets met deze 
auto, aangezien ik 
verantwoordelijk 
was voor de afleve-
ringen en het after-
sales traject. Hij is  
erg mooi, met klas-
sieke lijnen, zonder 
retro te zijn.

2005ALfA brErA ook deze alfa is voor een moderne auto erg mooi, zon-der dat hij te opval-lend is. na 5 jaar is het nog steeds een ‘verschijning’ op de weg. Daarnaast is hij heel erg bereik-baar.

Gebruikte SLK’s worden overwegend aangebo-
den in vrij conservatieve kleuren. Maar het kan 
anders. De eerste eigenaar van deze SLK koos 
voor Yellowstonegelb lak en een Scarletrot leren 
interieur. En het moet gezegd, dat staat de com-
pacte roadster-coupé verrassend goed. Vooral 
omdat de lak een overtuigende glans produceert 
en roestvorming op de bekende plekken ont-
breekt. Alleen aan de voorste rand van het linker 
voorspatbord zijn wat beginnende onregelma-
tigheden te bespeuren, mogelijk als gevolg van 
steenslag, maar dat is met een kleine cosmetische 
ingreep eenvoudig te herstellen.

Het SLK-interieur staat in het teken van de retro-
rage van de jaren negentig. Het dashboard heeft 
diepliggende klokken met geelwitte tellerplaten 
en verchroomde randen, wat niet helemaal past 
bij de middenconsole in aluminium-look. Na meer 
dan 180.000 kilometer maakt het interieur een 
verzorgde indruk. De stoelen zitten stevig en de 

schakelaars en andere bedieningselementen 
voelen strak aan. Voor het herstellen van de kleine 
krasjes in de rode coating op middenconsole en 
portiergrepen – een bekend SLK-kwaaltje – zijn 
op internet speciale lakstiften te koop. 

Door de lage zitpositie en glooiende motorkap  
lijkt de SLK groter dan hij is. Toch voelt hij com-
pact en wendbaar aan. De kekke koets wordt  
aangedreven door de atmosferische tweeliter  
zestienklepper met 136 pk, die is verbonden met 
een vijftrapsautomaat. Hoewel de prestaties op 
papier geen grote indruk maken, valt er prima 
met de aandrijflijn te leven en tijdens onze korte 
proefrit komt de SLK vlot van zijn plaats. 
Leuk: alle belangrijke opties zijn aanwezig, zoals 
cruise control, airconditioning en een windvanger 
tussen de rolbeugels. Daarmee is deze kleine 
Mercedes roadster een prima optie voor een 
extraverte persoonlijkheid met weinig haast – en 
tien mille in de knip. 

Een felgele SLK met rood leer kopen: je moet het maar durven. 

 PriJS  € 9900,--
 BoUwJaar  1998
 KiLoMeterStanD  183.000
 aanGeBoDen Door  Bert Stemerdink  

Occasion Centrum,  
www.bertstemerdink.nl

 Motor   viercilinder lijnmotor,  
1998 cm3

 MaX. VerMoGen  136 pk (100 kW) bij 5500 
min-1

 MaX. KoPPeL  190 Nm bij 3700 min-1

 tranSMiSSie  automatische vijfbak, 
achterwielaandrijving

 wieLoPHanGinG   voor en achter onafh.
 Maten en GewiCHten  lengte 399 cm, breedte 

171 cm, hoogte 126 cm, 
wielbasis 240 cm, massa 
leeg 1195 kg

 toPSneLHeiD  208 km/h
 aCCeLeratie 0-100  9,7 s
 nieUwPriJS VanaF € 38.492,--

  SLK 200 aUtoMaat

specificaties

Wil je je eigen droomgarage 

inrichten en met geest-

verwanten praten over je 

droomauto’s? Surf dan naar 

www.YourVirtualGarage.com. 

Autovisie is er ook!

1.   Je moet drie auto’s kiezen, als het maar Alfa Romeo’s zijn.
2.  Er is geen financiële limiet aan de huidige waarde of 

aanschafprijzen.
3. Er is geen voorgeschreven bouwjaar, je kunt putten uit de 
 complete geschiedenis van het merk.

rONALd vErMEuLEN
Als technisch specialist bij 
Vireo Auto (voorheen Sam 
van Lingen) in Houten heeft 

Ronald Vermeulen vanwege 
zijn betrokkenheid een speciale 
band met enkele modellen van 
Alfa Romeo.

wAT KOSTEN zE?
De Mercedes-Benz SLK wordt parti-
culier aangeboden vanaf ongeveer 
€ 7500 (SLK 200, 1997, 190.000 
kilometer, stof, geen airco). Een 
vergelijkbare 230 Kompressor doet 
ongeveer € 8500. Het plafond voor 
een smetteloze pre-facelift SLK met 
weinig kilometers en volledige M-B 
onderhoudshistorie ligt rond de  
€ 16.000 (SLK 230 Kompressor, 
1999, 44.000 kilometer, automaat, 
leer, airco). Een SLK 200 Kompres-

sor (facelift 2000) is te 
koop vanaf € 12.000, de 
SLK 320 vanaf € 14.000 
en de SLK 32 AMG vanaf 
€ 20.000.  

ONdErdEEL- 
PriJzEN
Remblokken  
voor € 174,98
Remblokken  

en schijven voor € 378,68
Schokdempers voor, 2x € 449,92
Koppeling en drukgroep € 916,80
Accu, vanaf € 154,02
Prijzen gelden voor een SLK 200 
automaat van 1998 en zijn inclusief 
BTW en inclusief montage.

ONdErHOudSbEurTEN
Olieservice (15.000 km)  € 180,99
Onderhoudsbeurt 
A/B/C/D (iedere
30.000 km) vanaf  € 469,03 
De onderhoudsinterval is 15.000 
kilometer.

vALuE fOr
MONEy

bETrOuwbAArHEid
EN dEGELiJKHEid

bESCHiKbAArHEid 
ONdErdELEN

bESCHiKbAArHEid  
OP dE MArKT

SLECHT MATiG  GoEd  uiTSTEKEnd 


