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Bij de nieuwe technische strategie binnen het
Volkswagen-concern is een cruciale rol wegge-
legd voor een soort standaard ‘bouwsteen’ waar-
omheen de meeste auto’s van de verschillende
merken letterlijk bij elkaar kunnen worden gepuz-
zeld. Dan heb je het over alle automodellen vanaf
de Polo-klasse tot grote jongens als de Passat &
Co. Ze gaan gebruikmaken van dat MQB-principe.
Voluit: Modulare Quer Baukasten.

Zoiets als de al jaren bekende platformstrategie?
Afdelingsleider Passenger Vehicle Concepts Reiner
Brüggeman-Heuter: “Je zou kunnen zeggen dat
het een voortzetting is van de strategie uit de ne-
gentiger jaren. Maar dan veel minder star. Met
MQB kun je snel geheel nieuwe autotypes ontwik-
kelen en die bovendien in alle betreffende fabrie-
ken bouwen. Dicht bij de kopers”.
Overigens houdt het daar niet mee op, want een

vergelijkbare aanpak komt er voor de zwaardere
auto’s met langsgeplaatste krachtbron. In dat
geval heb je het over MLB, met de ‘LB’ van Längs-
baukasten. Het verhaal gaat zelfs nog een stap
verder, want te beginnen met de volgende gene-
ratie Porsche Panamera gaat moederconcern
Volkswagen in de eredivisie van de autowereld
gebruikmaken van het MSB-concept, de Modulare
Standard Baukasten. 

De kracht van VW, Audi, Seat en Skoda
Modulaire motoren voor VW-concern

Zoals we in de vorige AMT lieten zien, begint het VW automobielconcern in de loop van dit

jaar met een totale ombouw. Het klinkt raar, maar anders kun je het Modulare Quer Baukasten- 

project nauwelijks omschrijven. Met een compleet nieuw productieconcept – en vanzelfspre-

kend bijpassende fabrieken en technische componenten – worden de kosten enorm terug-

gedrongen. Vrijwel alle populaire modellen van VW, Audi, Seat en Skoda kunnen ze dan in één

fabriek bouwen. 

In de VS introduceert Volkswagen net de Jetta Hybrid, nog geen
MQB-auto. Straks moet met het modulair bouwsysteem van elk
model makkelijk een hybride te maken zijn. De TDI-motor is hier
ook nog geen modulair familielid, wel staat deze EA189 diesel al
12° achterover met de uitlaat naar achteren, zoals alle komende
benzine- en dieselmotoren.
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Niet ‘Standardantrieb Baukasten’ dus, want het
kan gaan om varianten met voor-, achter- en vier-
wielaandrijving. Naar verluidt zal daarbij door een
combi van staal en aluminium veel gewicht wor-
den bespaard: rond de 90 kilo. Naast Porsche
praat je over modellen van Bentley en Lam-
borghini. Enfin, we zullen het de komende jaren
zonder twijfel zien.

Nieuwe motoren erin
Terug naar de MQB. Bij de ‘legoblokken-aanpak’
hoort ook een nieuwe motorenlijn. Tijdens een
workshop in Wolfsburg met de R&D-topmensen
lieten de Duitsers daar voorbeelden van zien. Om
het heel kort door de bocht te omschrijven: een
standaard bouwblok met vaste lengtematen van
motor tot pedalen. Brüggeman-Heuter: “Daarbij is
ook rekening gehouden met alternatieve aandrijf-
vormen als elektrisch en hybride. Er is een nieuwe
benzine- en dieselmotorenlijn ontwikkeld, die
aanmerkelijk veelzijdiger inzetbaar is. Toch wordt
de variatie aan inbouwafmetingen met een
enorme 88 procent teruggedrongen”.
Veelzijdiger en toch gestandaardiseerd? Ontwik-
kelingstechnicus Jörn Kahrstedt: “Er zijn al zo’n
honderd modelversies met Bluemotion Technolo-
gies en nu nemen we de volgende stap. Door het
gebruik van vastgestelde inbouwpunten wordt
het makkelijker om alle mogelijke combinaties te
maken, zonder dat de ontwikkeling erg veel kost.
Overigens is de nieuwe generatie makkelijk te

Meteen wordt rekening gehouden met een reeks alternatieve aandrijvingen. Er is bijvoorbeeld al een hele serie wijzigingen uitgewerkt om de EA 211 zo gunstig mogelijk op aardgas te laten draaien.

TEKST: ROB VAN GINNEKEN / BEELD: RVG, VOLKSWAGEN

herkennen: de EA288 TDI diesel- en EA211 benzi-
nemotor hebben hun inlaatkant vóór zitten en de
uitlaatkant van de motor dus achter”.

Twee tot vier cilinders
Naast opvolgers voor de 2.0 en 1.6 TDI viercilin-
ders laat Kahrstedt een naar 0,8 liter ‘gehalveerde’
tweecilinder diesel zien. Het gat daartussenin
wordt gevuld met een 1.4 driecilinder TDI. Het
motorenpakket bestrijkt een zeer breed gebied
van 35 kW tot 140 kW. 
Saillant detail: na enig aandringen noteren we dat
de tweepitter zijn primeur in de ‘limited edition’ 1-
literauto zal vieren en later in de 2-literversie van
de Up!. In beide gevallen als hybride. Dat is om
meerdere redenen intrigerend, want dat laatstge-
noemde model zal in ons land waarschijnlijk bij-
tellingvrij zijn, als het officieel gemiddeld verbruik
inderdaad bij 2 l/100 km uitkomt.
Ook de nieuwe EA211-benzinemotoren zijn dus
met de uitlaat naar achteren ingebouwd. Je
hebt het over een range van MPI- en TSI-types.
De eerste serie betreft de 1.0, 1.4 en 1.6 MPI,
met inspuiting in de inlaat. Een ervan is de 1.0
driecilinder MPI zoals we die uit de Up! kennen.
Dat is overigens géén auto op MQB-basis, maar
de nieuwe benzine- en dieselmotoren passen
veelal ook in andere platforms. Daarbij wordt
met name het MLB-platform genoemd. De
nieuwe motorengeneratie is dus ook in de
 lengterichting in te bouwen.

Aandrijfsystemen in de Modulare Quer Baukasten

Conventioneel

EA211 TSI
benzinemotor

EA288 TDI
dieselmotor

Plug-in hybride

Alternatieve brandstof

Elektrische
aandrijving

EcoFuel CNG

BiFuel LPG

FlexFuel Ethanol

Elektrisch

Wat geavanceerder dan de MPI’s zijn de direct in-
gespoten 1.0 TSI driecilinder en de 1.2 TSI en 1.4
TSI viercilinders. Die laatste stelden we vorige
maand al even (in een prototype) in actie voor. Hij
heeft ‘ACT’ cilinderuitschakeling op cilinder 2 en 3.
Overigens gaan we die 1.4 TSI volgens Kahrstedt
later dit jaar ook in een nieuwe hybrideversie zien.
Tijdens een presentatie van zijn collega Herman
Middendorf noteren we de komst van een drieci-
linder hybride. Met de 1-litermotor?
Extra’s op en rondom de krachtbronnen gaan in
de toekomst in toenemende mate meespelen,
zo meldt Kahrstedt. “Verbeterde transmissiecon-
cepten worden enorm belangrijk. Deels vanwege
de ontwikkeling van microhybride via mild-
en full hybrid naar oplaadbare hybrideversies
(en uiteindelijk ook volledig elektrisch rijden),
maar tegelijkertijd met het oog op de ontwikke-
ling van freewheelen en als volgende stap het
freewheelen met automatisch uitgeschakelde
motor.” In termen van het Volkswagen-concern
het ‘zeilen’, waarbij de motor van de (automatische)
transmissie wordt afgekoppeld zodat de auto vrij
kan uitrollen.

Kleiner en lichter
Omdat alle motoren bij MQB op de dezelfde plek
en onder dezelfde hoek liggen (12 graden achter-
over) kunnen ook uitlaatsysteem, aandrijfassen en
bevestiging van de versnellingsbakken in hoge
mate worden gestandaardiseerd. Naar verluidt
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zijn uitlaten soms tussen meerdere motorenver-
sies uitwisselbaar. Slim gevonden, maar op het
eerste gehoor zijn er nogal wat overeenkomsten
met de huidige EA111-motorengeneratie. Toch?
We zien bij de ontwikkelingstechnici minstens
één wenkbrauw per persoon omhoog gaan. In
feite is alleen de hart op hart afstand van de cilin-
derboringen dezelfde: 82 mm. Dat er heel veel is
veranderd merk je niet alleen aan hun hoge ren-
dement, maar ook fysiek. Ze zijn 5 centimeter kor-
ter (dat verheugt de technici ook vanwege beter
botstechnische mogelijkheden) en de krachbron-
nen zijn significant lichter. Ondermeer omdat het
blok van aluminium is in plaats van gietijzer. Bij
een 1.4 TSI scheelt het 22 kilogram.
Middendorf noemt de highlights: “De nieuwe
benzinemotoren zijn tot 28 procent lichter en sto-
ten tot 20 gram minder CO2 uit. Als je naar de de-
tails kijkt, valt bijvoorbeeld op dat het aluminium
blok met gietijzeren bussen alleen al 16 kilo winst
boekt, de krukas is 20 procent lichter gemaakt en
weegt nu 9,2 kilo, de kruktappen zijn hol geboord
en de hoofdlagers van de krukas zijn 6 mm kleiner
geworden: 48 millimeter. De drijfstangen slankten
30 procent af en wegen nu elk 370 gram”.
Daarbij valt overigens op dat het kleine oog van
de drijfstang een innovatieve vorm heeft die Mid-
dendorf omschrijft als ‘Henkelkorb’. Een rieten
mand, dat slaat dan op de brede ‘dragende’ onder-
kant die de druk van turbotechniek doorstaat
en een smalle bovenkant als het hengsel van die
rieten mand.

Aparte koeling cilinderkop en turbo
“Het in de cilinderkop geïntegreerd uitlaatspruit-
stuk met in het motorblok samengevoegde uit-

laatkanalen en een eigen koelcirculatie betekent
op meerdere fronten een verbetering. Dat helpt
mee om een TSI-probleem op te lossen, dat we
ook van TDI-diesels kennen: bij koud weer duurt
het lang voor motor en interieur zijn opgewarmd.
De interieurverwarming wordt nu gekoppeld aan
de heetste koelkringloop, bovenin de motor.
Uiteraard heeft het ook zijn effecten op de tem-
peratuur van de uitlaatgassen. Om meteen ook
maar naar de turbotechniek te kijken: we heb-
ben nu vier verschillende ‘single scroll’ turbo’s.
Allemaal ook weer met dezelfde aansluitmaten.”
Naast gescheiden koelcircuits in het motorblok
valt ook op dat het turbohuis en de interkoeler
door een separaat lage temperatuursysteem
worden gekoeld, met een eigen elektrische
pomp. De interkoeler zit in het kunststof huis
van het inlaatspruitstuk ingebouwd, zodat de
drukopbouw sneller verloopt dan wanneer er
lange leidingen zijn naar een apart ingebouwde

koeler. Zeker voor een motor met kleine cilinde-
rinhoud werkt dat volgens Volkswagen zeer
 heilzaam.
Nog zo’n opvallend technisch detail is de renais-
sance – zoals ze het zelf noemen – van de ge-
tande riem voor de aandrijving van de kleppen-
trein. In combinatie met speciale poelies scheelt
dat flink in de draaiweerstand. De riem wordt net
als in de nieuwe Ford driecilinder levenslang ge-
garandeerd, maar loopt niet zoals bij Ford in de
olie. Aggregaten als waterpomp, aircopomp en
dynamo worden zonder extra ophangbeugels di-
rect en zeer compact op het blok gebouwd, met
aandrijving door een Multi-V-riem.
“Alleen de overstap naar de distributieriem scheelt
al 2 gram in de uitlaatemissies. Het is een optelsom
van stapjes die tot forse besparingen leidt. Bij lage
toerentallen is de draaiweerstand 30 procent terug-
gedrongen en is de motor zoals je aan de cijfers
ziet aanzienlijk zuiniger, maar ook onder volle be-

Met verschillende reinigings-
systemen kan de diesel aan-
gepast worden voor Euro 4-
tot Euro 6-eisen. U ziet hier
ook de distributieriem, waar
de huidige benzinemotoren
deels met een ketting wer-
ken.

Een hybride module met pla-
tenkoppeling om de verbran-
dingsmotor los te koppelen
kan in het nieuwe systeem zo
tussen transmissie en motor
gebouwd worden, past altijd.
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lasting scheelt het 20 procent met de voorganger.”
Ook bij de motor werd waar mogelijk ‘modulair’
gedacht, zodat enorm veel minder variatie in de
onderdelen nodig is. Terwijl er toch primeurs te
noteren vallen als cilinderuitschakeling. Hoe dan
ook: het scheelt flink in de kosten en vergemakke-
lijkt ontwikkeling en productie. 

De diesel
Ook de EA288 TDI is een geheel ander beestje dan
de voorganger EA189, al zou je dat niet denken
als je de identieke boring en slag en gelijk geble-
ven cilinderhartafstand ziet. Zuiniger, sterker en
goedkoper te produceren. De 1.6 en 2.0 TDI pro-
duceren tot 7 gram minder CO2 en de later dit jaar
te lanceren Euro 6-varianten stoten 45 procent

minder andere schadelijke stoffen uit. Terwijl de
motoren tot 12 procent beter presteren en in een
enkel specifiek geval zelfs 26 procent.
De diesels zijn bij uitstek ontwikkeld om snel op
veranderende eisen – van klant en overheid – in te
kunnen springen. Volkswagen spreekt daarbij van
het MDB-concept. U voelt hem wellicht al: Modu-
lare Diesel Baukasten. De basismotor is een vast
gegeven en daaromheen kan met technische mo-
dules naar wens worden gevarieerd. Een treffend
voorbeeld is de EGR. Daarvan kunnen afhankelijk
van de emissienormen drie typen worden toege-
past: alleen een gekoelde hogedruk EGR, alleen
een gekoelde lagedruk EGR of de combinatie van
een gekoeld lagedruksysteem met een niet ge-
koelde hogedruk EGR. Dat is dus direct vanaf het

uitlaatspruitstuk (hogedruk), of na
katalysator/roetfilter (lagedruk).
“We raken met tot wel 35 procent terugvoer van
uitlaatgassen aan de grenzen van de mogelijkhe-
den. Voor Euro 6 is een combinatie van beide sys-
temen noodzakelijk. Overigens boeken we ook
verbruikswinst door de stromingsweerstand van
de EGR-systemen terug te dringen.”
Een ander probleem is de plaatsing van de kata-
lysatoren. Als we ergens in de motor 1 gram CO2

besparen daalt de uitlaattemperatuur 1 tot 1,5
graad. Daarom moet de katalysator steeds dichter
op de motor komen om goed te werken. Over
temperatuur gesproken: Volkswagen claimt de
wereldprimeur van een net als bij de benzinemo-
tor ‘indirect’ vloeistofgekoelde tussenkoeler, in
plaats van een lucht/luchtkoeler. 
“Ook de oplossing voor oxikat, partikelfilter en
NOx-opslagkat, of voor grotere auto’s eventueel
de SCR is modulair uitgevoerd. Ze worden afhan-
kelijk van de markteisen afzonderlijk gebruikt of
op maat gecombineerd. Daarvoor zit een soort te-
lefoonhoornvormige behuizing op de motor, en
die is op zijn beurt samengebouwd met de turbo
ernaast.”
Het moge duidelijk zijn: als de technici eenmaal
op hun praatstoel zitten, kun je er moeiteloos een
boek mee vullen. We beperken ons tot enkele de-
tails. Denk aan nieuwe lagefrictielagers in de
motor, of een nieuwe ‘brillen’-hoontechniek die zo
precies werkt dat de zuigerveren een lagere span-
ning kunnen krijgen en iets meer zuigerspeling
mogelijk is (lees: minder weerstand). Een gere-
gelde koeling aan de aanzuigkant van de motor
biedt volgens de technici meer mogelijkheden
voor de EGR. En tot slot: de 2.0 TDI krijgt in een
ook weer modulair uitgevoerd onderblok balans-
assen mee.

Het MQB-platform bevat al
een flink deel aluminium.
Deze bodem spaart 18 kg ge-
wicht. Met verdere besparing
op motor, bekabeling, onder-
stel en meer scheelt het 40
tot 60 kg op een hele auto.

Staal

Hoge sterkte staal

Heet geperst 
ultrasterk staal

Aluminium

Het kernstuk van het MQB-
platform loopt van de motor
tot aan de pedalen. Dat is het
meest waardevolle deel van
een auto, met  vooras, aan-
drijflijn en klimaatinstallatie.
Niet alleen komen er 88 pro-
cent minder verschillende in-
bouwposities voor de motor,
ook 73 procent minder ver-
schillende aircoinstallaties.
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