0p zoek naar perfectie
Zeventien jaar geleden introduceerde Mercedes.Benz
met
groot succes de SLK, een kekke roadster
met een hardtop.
De laatste facelift is echter alweer tweejaar
oud; weet het
Duitse merk de handen nog steeds op eliaar te krijgen?
Mercedes-Benz kwam in 2Ol1 met de derde generatie
van het model, dat sinds zijn introductie zevàntien jaar
gelede.n bekendstaat om zijn stalen kap,
die hem tot coupé en
cabriolet in één maakt. Het voordeel was en blijft dat je
bij een
roadster slechts twee plaatsen hoeft af te dekkón,
zodàt er
geen overdreven kont nodig is om de dakdelen
te herbergen.
Daardoor blijft het design van de auto in balans, zowel
in open
als gesloten toestand. Terwijl de vorige SLK veeí weg
had van
de roemruchte sLR McLaren, zien wóiloe oeàe
ÀËn.làtie
diverse kenmerken van de bijzondere sLs auc. oJtrrpÀ,
zijn iets braver geworden, maar de grille is net zo imposant.
De SLK 350 heeft liefst 30ó pk dankzij een 3,5_liter
V6 die
beschikt over een geëvolueerde vormvan directe
inspuiting
en goed is voor een Coz-uitstoot van slechts
g/km.
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Het interieur is werkelijk prachtig. Deed de neus iíechts
aan
de SLS denken, hier waan je je in de cockpit van
de Guilwingopvolger. De verchroomde ventilatiekokers lijken precies
op
die uit de SLS en hetzelfde geldt voor de to.rónt.tLr.n
à.
snelheidsmeter. De zitpositie is uitstekend. De bediening
van
het dak zit verborgen onder een met leer bekleed
vakje"achter
de Comand-knop, met de knoppen op de middenconsoíe
bedien
je de beroemde airscarf die warme
iucht in je nek blaast.

Prachtige vermogensopbouw
Rijden is een waar genoegen. De V6 is heerlijk soepel
en heeft
een prachtige vermogensopbouw. Hoewel de echte
kracht

natuurlijk bovenin zit, beschikje bij 3.500 tpm al over het
maximumkoppel van 370 Nm, zodat je niet hoeft door te
halen om vlot vooruit te komen. De 7c-Tronic-automaat
is
afgesteld op comfort en houdt de toerentallen laag.
Gecombineerd met het zware gaspedaal jaagt de .rto
.je
totaal niet op. Je zoeft relaxed van bocht naàr bocht, met
een gevoel van volledige controle door de vrij directe, goed
werkende besturing. De koets blijft prachtig strak, zonàer
éen onbeheerste vorm van protest. Ga je sàmpen met
de
SLK, dan klinkt een zuivere V6-sound die zelfs
bij hogere
toerentallen erg beschaafd blijft.
Toch blijkt de SLK niet vies van een fors tempo.
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po5ften loop je tegen wat onderstuur aan, maar beweeglijk_
heid is de koets vreemd. Zeker in lange doordraaiers
bijihet
onderstel zich prachtig vast in het asfalt, waarbij meteón
duidelijk is waarje aan toe bent. Voor echt sporiief rijden
is
de automaat niet alert genoeg, maar bochtencombinaties
mooi aan elkaar leggen, is iets waar de SLK geen
enkele
moeite mee heeft. Een lang recht stuk met mooi uitzicht
en
binnen.een seconde keerje terug naar het rustige karakter,
waarbij het motorgeluid verstomt en je de ruimtà hebt om
je heen te kijken en te genieten van de
omgeving. Nee, het
is geen pure rijdersauto, maar Mercedes-elnz
Ë daai ook
niet naar op zoek. Juist de perfectie die het merk hoog
ln het
vaandel heeft staan, komt goed terug.
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OORDEEL
Het interieur van de 5[K is opgebouwd uit prachtige
materialen el is formidabel goed afgewerkt. De zeventraps
TG.Tronic-transmissie
is meer bedoeld voor comfort dan voor echi sportËf
rijden. óok de knoppen in aeïoJeiionsole zien er ongelooflijk
fraai uit.
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Soepele, krachtige V6, comfortabel onderstel.

Deafwerkingvan het interieur is zeergoed, de
uitrusting karig, de ruimte aan boord beperkt.

