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T E C H N I E K  > Personenautomerken > Audi

Eerder gingen we uitvoerig in op het idee achter
de Modulare Quer Baukasten, en de daarbij ge-
plande motorgeneraties. De basis voor een groot
aantal komende modellen van de Volkswagen
groep, dus waren we heel benieuwd naar de
 eersteling Audi A3. Ruimer en mooier uitgevoerd
dan zijn voorganger, maar zowaar toch lichter. En
natuurlijk zuiniger, hoewel op dat punt het beste
nog moet komen met aanvullende motorversies.
Eigenlijk best heel knap, hoe nieuwe modelgene-
raties nog altijd echt verbeterd kunnen worden
vergeleken met hun voorgangers. Het zit hem in
de details, daarvan is deze A3 een sprekend voor-
beeld. Maar veel van diezelfde details komen dus
ook in andere nieuwelingen op MQB-basis. Heeft
het dan weinig zin om meer te betalen voor het
‘premiumgevoel’ van een Audi, als hetzelfde straks
ook bij een goedkoper merk komt? Het verschil zit
in de hoge kwaliteitsindruk, heet het. Ook weer in
de details dus, en we hebben nu zelf gezien dat ze
daar echt heel fanatiek in zijn.

Meer aluminium, maar ook staal
Wie zei daar dat de auto-industrie meer zijn best
zou kunnen doen op brandstofbesparing? Die
moet maar eens de nieuwe A3 zorgvuldig doorlich-
ten. Enerzijds nieuwe motortechniek, anderzijds
eindelijk omkering van de gewichtsspiraal die al-
leen omhoog leek te kunnen. Terwijl comfort en vei-
ligheid niet lijden maar ook nog verhoogd worden.
Hoe ze dat doen? Bij Audi verwacht je dan
 aluminium. De A3 heeft een motorkap en
 voorschermen van dat materiaal, en een compac-
ter gemaakt voorste subframe van aluminium.
 Geleerd van de ASF-bouwwijze die begon met de
eerste A8, maar Audi gaat nu genuanceerder met
aluminium om. Niet de hele auto hoeft daarvan
gemaakt te worden, zoals ook andere merken
(denk aan BMW) besloten. Je moet overal het best
mogelijke materiaal kiezen, dat hoeft niet altijd
aluminium te zijn.
Centrale delen van de carrosserie, 26 % van het
totaal, worden bij de A3 van warm geperst staal

gemaakt. Waarbij ‘warm’ een understatement is:
staalplaat wordt gloeiend heet gestookt en
daarna in de pers koud afgeschrokken. Dat geeft
erg sterke en keiharde delen. “Daar krijg je geen
gaatje meer in geboord”,  zegt Klaus Ross, die over
carrosseriekwaliteit gaat.

Overal wat besparen
Aluminium speelt wel weer een rol bij de nieuwe
1.4 TFSI motor, nu met aluminium in plaats van
gietijzeren motorblok. Spaart 15 kg, in de rest van
dit aggregaat is nog 6 kg gespaard. Ook andere
motoren halen die besparing van rond 6 kg. Bij de
2.0 TDI bijvoorbeeld mede door de balansassen in
het motorblok te plaatsen, in plaats van in het
 carter als aanbouwdeel.
Maar de besparing wordt niet uitsluitend in hele
kilogrammen gezocht. Interieurpanelen zijn niet
meer met metalen schroeven bevestigd, maar
met kunststof spreidpluggen. Scheelt weer vier
gram per bevestigingspunt. Zo bezuinigt Audi tot
80 kg bijeen voor de A3 1.4 TFSI. “Hier helpt het
economische MQB-groepsplatform. Doordat het
goedkoper te produceren is kunnen we extra geld
steken in lichtere materialen”, zegt chef ‘Leichtbau’
dr. Olaf Köhler.
Zo is er geen onderdeel waar niet is gezocht naar
een paar grammetjes gewichtsbesparing. Evenzo
lijken de 1.4/1.8 benzinemotoren en 2.0 diesel die
als eersten leverbaar worden bekend te zijn, maar
werden ze feitelijk volledig opnieuw opgezet. Met
aandacht voor gewichts- en wrijvingsverminde-
ring, en beter rendement. Zo heeft de 2.0 TDI nu
een verdraaid kleppenstel: elk van de twee
 nokkenassen bedient per cilinder één uitlaat- en
één inlaatklep, waardoor de in- en uitlaatkanalen
gunstiger kunnen lopen.
Dit jaar komen nog quattroversies met vierwiel-
aandrijving erbij, en een 1.6 TDI. Die gaat de strijd

Elk detail weegt mee
Audi A3 in aanbouw

Toen Audi kort geleden de nieuwe A3 onthulde leek de verandering niet echt spectaculair. Het

eerste model op basis van het MQB-platform van de VAG-groep geeft een vooruitblik op de

volgende Volkswagen Golf, maar lijkt alleen een aanpassing aan de nieuwste Audi-stijl. Tot we

een uitgebreide uitleg kregen over technische details en de kwaliteitszorg die er een Audi van

maakt.

Carrosseriedelen worden voor kwaliteitscontrole gemonteerd op
de ‘Aussenmeisterbock’, een superstabiel bouwsel uit aluminium
balken waarin de vereiste hoofdmaten zijn vastgelegd. Er is ook
een ‘Innenmeisterbock’ om de interieurdelen uit te meten.
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in zuinigheid aan met de later komende 1.4 TFSI
met cilinderuitschakeling en 103 kW. De eerstko-
mende 1.4 heeft 90 kW. Er komt ook een 1.4
 aardgasversie met 81 kW, waar Audi liefst e-gas
 installaties voor zou zien ontstaan: met stroom uit
windenergie door elektrolyse waterstofgas uit
water winnen, dat combineren met de CO2 die
we de buitenlucht inblazen zodat je synthetisch
aardgas CH4 krijgt.

Kwaliteit als obsessie
Wat levert het MQB-platform verder op? Product-
manager dr. Herbert Schäpertöns wijst nog eens
op de handiger ingebouwde motoren, waardoor
de vooras 40 mm naar voren geschoven kon
 worden. Dat levert toch maar 20 mm extra

TEKST: PETER FOKKER

Achtergronden van het MQB
Hoewel in het Volkswagenconcern al veel technisch  vergelijkbare
modellen bij verschillende merken worden  gebouwd  besloot men
tot nog een rationalisatieslag. Er komen ‘bouwdozen’ om kort
 gezegd met zoveel mogelijk gelijke delen zoveel mogelijk verschil-
lende modellen te maken, in elke  willekeurige fabriek. Lees de
 details over de bouwdoos met dwars geplaatste motoren, de MQB, in het maanddossier
op www.amt.nl/mei2012, of scan de QR code met uw smartphone.
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 wielbasislengte, bij gelijkblijvende totale
 autolengte. Niet veel maar wel wat extra zit- en
bagageruimte, stellen we vast, zonder de A3
 groter en weer zwaarder te maken.
Toch wel onthullend is een rondgang door de
kwaliteitsafdeling, die in het laatste jaar voor de
productiestart werkelijk alles controleert op pas-
vorm, geluidsarmheid, hoe het aanvoelt, de juiste
kleur onder alle lichtomstandigheden enzovoort.
We vragen interieurspecialist Thomas Härdl of de
klant wel merkt dat elk van de vier ventilatieroos-
ters in het dashboard uit 31 onderdeeltjes bestaat,
en het knopje middenin ingedrukt of uitgetrok-
ken kan worden voor een diffuse of gerichte
luchtstroom. “Dat zou de verkoper kunnen
 demonstreren, en anders merkt de klant het als hij
het rooster verstelt.” Waar het Härdl echt om gaat
is dat het niet klappert, niet klikt en soepel werkt.
“Kijk, bij de verschuifbare middenarmsteun
 hebben we plastic kapjes over de aluminium
stoppers in het frame gemaakt. Nu is er geen
 onelegant ‘klonk’ geluid meer als je de steun
tegen zijn aanslagen schuift.
Exterieurspecialist Ross wijst op de gelijkmatige
spleet tussen carrosseriedelen. “We zitten nu op
1,2 tot 1,4 mm, bij de eerste A3 konden we nog
niet kleiner dan 3 tot 4 mm spleetmaat.” Er komen
ook trucjes bij kijken. Zo moet het spatbord net

een haartje breder zijn dan de bumper eronder,
zodat je van bovenaf ook bij de ongunstigste
 onderdelencombinatie niet de bumper buiten het
spatscherm ziet uitsteken. Optisch bedrog telt
mee: “Bovenaan de tankklep moet de spleet
 kleiner zijn dan onderaan, zo lijken ze uit het per-
spectief van iemand die naast de auto staat gelijk”.
En wist u dat het rijraam expres vooraan net wat
eerder omhoog komt dan achteraan? “Door wat
naloop op de achterste geleider schuift de ruit
van voor naar achter in het rubber op het
 ruitframe, en valt zo altijd helemaal goed in de
 uitsparing.” Zo gaat het maar door, en wordt
 begrijpelijk dat hier het prijsverschil ontstaat
 tussen een Audi en een ander VAG-merk met
 gelijke technische basis.
Maar als iemand je erop wijst zie je het ook als leek
heus wel of delen strak en gelijkmatig tegen elkaar
liggen. Maar weer niet té strak, dan kan het kraken
of rammelen. Dan moet er een verborgen stripje
rubber of kunststof als afstandhouder tussen.

ultrasterk warmgeperst staal

Ultrasterk staal

hogesterkte staal

zacht staal

Aluminium is niet zaligmakend om 
gewicht te sparen. Veel verschillende 

staalsoorten bieden de mogelijkheid sterke 
maar toch dunne en lichte delen te maken waar dat nodig is.

Nu ook in de A3 mogelijk, een uitgebreid infotainment systeem
met MMI bediening achter de versnellingspook. Bovenop de MMI
draaiknop een aanraakgevoelig vlak waarop je met de vingertop
letters kunt schrijven, om bijvoorbeeld een naam in de telefoon-
lijst te vinden.

Ook een besparing, in de ci-
linderkop gegoten uitlaat-
spruitstuk bij de MQB-benzi-
nemotoren. Scheelt weer 2 kg
gewicht. Dient ook het ther-
momanagement, bij koude
motor circuleert op een elek-
trische pomp het koelmiddel
alleen door de cilinderkop.
Dan warmt het blok sneller
op, maar komt van kop en uit-
laatspruitstuk ook snel
warmte in de interieurkachel.

Zó krijg je goede pasvorm. De carrosserie op de ‘Meisterbock’ is
volgeschreven met meetpunten. De stickertjes geven problemen
en fouten aan, waar productieafdeling of toeleverancier bij
 moeten komen om een verbetering te bedenken.
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