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Zuinige motoren en MIB-2 infotainment primeur

Nieuwe Polo een technisch feest

Volkswagen trekt bij de lan-

cering van de nieuwe Polo 

het spreekwoordelijke blik 

aan motorische en elek-

tronische noviteiten open. 

De Polo loopt vooruit met 

nieuwe motoren. En in het 

dashboard noteren we het 

tweede generatie modulaire 

infotainmentsysteem  

met MirrorLink als  

wereldprimeur.

Uiterlijk lachen je bij de wereldpremière van de 
nieuwe Polo in Wolfsburg niet veel spectaculaire 
zaken tegemoet. De vijfde generatie van het 
Duitse hitnummer draait net te kort mee om 
al in een compleet nieuwe MQB-uitvoering te 
worden neergezet. Ontwikkelingschef Hans-Jakob 
Neusser onderstreept niettemin het belang van 
de Polo, met name ook in het streven om binnen 
een handvol jaren de grens van 95 gram CO2 te 
slechten.
“Inmiddels zijn er in vijf generaties al zo’n 14 
miljoen verkocht en heeft hij een beetje zijn eigen 
klasse gedefinieerd. In de media spreekt men 
vaak van de Polo-klasse. Met de nu getoonde 
nieuwe motoren realiseren we een flinke reductie 
in het brandstofverbruik, bij de nieuwe TDI tot 21 
procent zelfs. En er zit op dat vlak nog meer in het 
vat voor de toekomst.”
Tijdens een technische workshop raakt ons 
notitieblok in noodtempo vol. Onderhuids en in 
het dashboard blijkt de Polo namelijk ‘drager’ van 
alle mogelijke technische primeurs. Niet alleen 
motorische. Veel ervan zullen we ook in andere 
modellen en zustermerken terugzien, al wil men 
daar nu nog niet nader op ingaan.

Visitekaartje: de 1.4 TDI
Volkswagen had al een reputatie hoog te houden 
met zijn kleine motoren, maar met de komende 
nieuwe generatie diesel- en benzinemotoren 
wordt weer een stap vooruit gezet. Dat ze allemaal 
aan Euro 6 voldoen is niet eens opmerkelijk. Visi-
tekaartje van de nieuwe range is de 1.4 TDI drieci-
linder. Met name in de Polo TDI BlueMotion, want 
de 75 pk versie staat borg voor een normverbruik 
van 3,2 liter op 100 kilometer en dat vertaalt zich 
in een CO2-waarde van 82 gram. Dat maakt hem 
tot een van de zuinigste auto’s met een verbran-
dingsmotor op de wereld, zeker in de compacte 
gezinsautoklasse.
Alle Polo-versies zijn verkrijgbaar met start-stop en 
regeneratief remsysteem. Dat is standaard vanaf 
de 90 pk uitvoering. Saillant detail: de nieuwe Polo 
TDI 90 met DSG-versnellingsbak daalt spectaculair 
in verbruik. Hij gaat naar 3,4 liter op 100 kilometer 
(89 gram). In het actuele model is dat 4,3 liter en 
112 gram. Dat is dus de genoemde recordhouder 
van deze nieuwe motorengeneratie.
Misschien moet je zeggen: voorlopige recordhou-
der. Motorentopman Ekkehard Pott licht namelijk 
ook een tipje van de sluier op voor toekomstige 

motoren. “We werken bij de TSI-versies onder 
andere aan een TwinDrive-versie en TGI. Dus een 
hybride en een turbomotor op aardgas.”
Na enig aandringen wordt duidelijk dat die 
TwinDrive een plug-in hybride wordt. Hij zal in 
elk geval nog niet dit jaar komen, zo vult Pott 
aan. Wellicht wordt het iets voor een volgende 
generatie Polo op MQB-basis? Over twee, drie 
jaar? Hoewel ook in déze is volgens de ontwikke-
lingstopman wel plek te creëren voor accu’s of een 
gastank. Maar het MQB-platform werkt makkelijk, 
meldt Pott.

Eén voor allen
Terug naar het actuele nieuws. De 1.4 vervangt 
zowel de bestaande 1.2 driecilinder- als de 1.6 
viercilinder diesel. Er zijn drie prestatieniveaus. 
Met op het eerste gezicht vertrouwde waarden: 
55, 66 en 77 kW. Die laatste komt wat later. De 
heren van de ontwikkelingsafdeling onderstrepen 
dat de overeenkomsten daarmee ook wel meteen 
ophouden. Niet alleen in prestaties, want ook 
de vermogens- en trekkrachtgrafieken spreken 
boekdelen. Daarmee is kritiek op het gebrek 
aan raffinement en kracht ‘van onder uit’ bij de 

Zoek de verschillen. De 
onthulling van de nieuwe 
Polo blijkt vooral een 
technisch feestje.
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huidige kleine TDI zo te zien verleden tijd.
“De krachtontplooiing verloopt bij deze motor 
veel gunstiger. Al in de 55 kW-versie is de trek-
kracht met 210 Nm zo’n 16 procent groter, maar 
zelfs dat is nog maar een deel van het verhaal. 
Als je goed naar de waarden kijkt, zie je dat het 
onderin tot 35 procent is verbeterd. Optrekken 
verloopt veel soepeler en comfortabeler.”

Trillingen uitgevlakt
Dat aspect ‘comfort’ is terug te voeren op nieuwe 
lagers, de toepassing van een balansas en een 
tweemassa vliegwiel. Zo worden trillingen en 
bijbehorende geluiden flink teruggedrongen. 
Andere akoestische maatregelen zijn de motor-
afdekplaat en een extra schaal om de oliepan.
Als je om de motor heen wandelt, wordt duidelijk 

dat hier sprake is van een alles-is-andersshow. 
Zo is het cilinderblok van lichtmetaal. Pott: “Dat 
scheelt alleen al 11 kilogram. De gehele motor 
is 9% lichter dan de 1.2 en zelfs 27% lichter dan 
de 1.6 viercilinder. Dat vertaalt zich niet alleen 
in verbeterde prestaties, maar omdat je minder 
gewicht op de vooras hebt ook in dynamischer 
rijeigenschappen”.
We noteren uit de mond van zijn collega nog een 
aantal details: “Het common rail-systeem werkt 
tot 2.000 bar en kan met de magnetisch bediende 
injectoren tot vijf maal per verbrandingsslag 
injecteren. Wat je misschien ook opvalt is het 
naast de motor geplaatste interkoelingsysteem. 
Dat schept ruimte voorin. Verder heeft de 1.4 TDI 
twee EGR-circuits: hoge- en lagedruk. Dat biedt 
ons samen met het nieuwe injectiesysteem meer 

parameters om de kwaliteit van het uitlaatgas te 
verbeteren. Het hogedruksysteem helpt bij koude 
start en start-stopverkeer, het lagedruksysteem bij 
meer constante snelheden”. Dat zou zelfs ruimte 
bieden voor een significante verbetering bovenop 
het Euro 6-niveau.

MPI en TSI
De nieuwe MPI- en TSI benzinemotoren waren 
tijdens de workshop in Wolfsburg behalve als 
teasers op het projectiebeeldscherm nog niet te 
bekijken. Maar gezien de geleverde informatie 
betekenen ze een minstens zo belangrijke stap 
vooruit.
De Polo krijgt in Europa uitsluitend nog nieuwe 
generatie motoren. De EA211 R4 viercilinders 
komen bekend voor uit onder andere de Golf. De 
TwinCharger verdwijnt, om plaats te maken voor 
de 1.4 TSI met cilinderuitschakeling. In dat hogere 
segment komt er voor de GTI ook nog een 1.8 TSI, 
in dit geval 132 kW/192 pk sterk, ongeveer zoals 
bekend van Audi.
Echt spraakmakend nieuws zien we aan het 
andere eind van de range, bij de driecilindermo-
toren. Daar lijkt VW een inhaalslag te maken op 
bijvoorbeeld Fords veelzijdige kleine driepitter. De 
nieuwe instapper wordt de 1.0 R3 MPI: “Wel met 
de boring en slag van de motor zoals we die uit de 
Up kennen, maar geen directe inspuiting”.
In vergelijking met zijn voorganger, de 1.2 MPI 
driecilinder, mag je rustig van verschillende werel-
den spreken. In zijn beide nieuwe varianten gaat 
hij (van 128 gram) nu naar 106 en 108 gram CO2. 
Respectievelijk voor de 44 en de 55 kW versie.
Pott: “De nieuwe EA211 R3 weegt door doel-
gericht construeren aanzienlijk minder dan de 

De 1.4 TDI is compacter, lichter en zuiniger dan zijn voorgangers. De motor heeft een hogedruk EGR-systeem voor de turbo en een 
lagedruksysteem na het roetfilter. De waterpomp wordt door de distributieriem aangedreven en is uitschakelbaar.

De inlaatlucht koelen met motorkoelvloeistof vraagt minder 
ruimte dan koelen met rijwind. Zeker zo. De interkoeler van de 
1.4 TDI ligt naast de motor boven het koppelingshuis.

De nieuwe Polo Bluemotion is geen ‘slow motion’ meer. Kijk maar naar de koppelkromme van de 1.4 TDI. Ook in de 55 KW-uitvoering 
is onderin een indrukwekkend koppel beschikbaar.
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In modules opgebouwde 
nieuwe 1.0 driecilinder TSI
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In de MIB-2 vind je onder andere MirrorLink als wereldprimeur. Functies en apps op de telefoon worden daarmee op het 6,5 inch WVGA-
kwaliteit beeldscherm weergegeven en zodoende veilig en comfortabel bediend. Het scherm is capacitief voor aanraakbediening.

EA111 R3. Alleen het cilinderblok is bijvoorbeeld 
al 18 procent lichter. De nieuwe motor doet het 
zonder balansas. Dat kan omdat de onbalans-
krachten afnemen door het lage gewicht van de 
bewegende delen. De krukas is een derde lichter 
en de drijfstangen zelfs 40 procent”.

Eén liter en opgewaardeerde techniek
In de tweede helft van dit jaar komt het grote 
nieuws in de vorm van de 1-liter R3 TSI driecilin-
der. Met turbo en directe inspuiting dus. En zo te 
zien ook zónder balansas. Hij komt er in twee uit-
voeringen: 70 en 81 kW, beide met veel souplesse. 
De 70 kW-versie levert al 160 Nm bij 1500 t/min. 
Bovendien daalt de uitstoot naar respectievelijk 
94 en 99 gram. De eerste waarde komt van de 
toekomstige 1.0 TSI BlueMotion, die 4,1 liter op 
100 kilometer zal verbruiken. Volkswagen gaat 
dus nog nadrukkelijker meedoen in de segmen-
ten van lage fiscale bijtelling en BPM. Je kunt op je 
vingers natellen dat de TDI- en TSI-motoren ook in 
andere modellen zullen worden toegepast.
Het Polo-aanbod wordt intussen ook sterk op-
gewaardeerd door andere noviteiten. Een nieuw 
interieur, de optie van een instelbaar ‘Sport Select’ 
onderstel met twee kenvelden, nieuwe elektro-
mechanische besturing á la Golf, alle mogelijke 
elektronische rij-assistentiesystemen (inclusief 
radar cruisecontrole met afstandsregeling) en 
bijvoorbeeld vermoeidheidscontrole.
De nieuwe Polo wordt wat je noemt een compac-
te middenklasser. In Duitsland blijft de instapprijs 
opvallend genoeg identiek. In het voorjaar zien 
we wat dat voor ons betekent. Je zou denken dat 
de nieuwelingen gunstiger moeten scoren in de 
BPM-afdeling.
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De spiegel van MIB-2
Met zijn elektronica staat de Polo al met één been 
in de MQB-modellenlijn. Getuige de rijassistentie 
en veiligheidstechniek. Hij kent zelfs de primeur 
van de opgewaardeerde versie tweede genera-
tie Modularer Infotainmentbaukasten MIB-2. 
Opvallende details in de Polo zijn het vakje dat 
de mobiel in een moeite door met USB (lader) en 
een draadloze koppeling aan de buitenantenne 
verbindt. Met 6 dB winst (viervoudig dus). Ook het 
‘Discover Media’ infotainmentsysteem is een ver-
haal apart. Al was het maar om zijn rekenkracht 
van 2500 MIPS (Million Instructions Per Second). 
R&D specialist Volkmar Tanneberger: “Door de in 
luttele jaren vijftien maal sneller geworden multi 
core processor wordt veel mogelijk. Het koppelen 
van twee telefoons, inclusief een mediacentrale-
functie met beeld en muziek uit alle gekoppelde 
apparaten, veel snellere input van de navigatiebe-
stemming, toevoegen van persoonlijke adressen 
en als kers op de taart en wereldprimeur ook Mir-
rorLink”. Functies en apps op de telefoon worden 

Over de nieuwe 1.0 driecilinder TSI liet VW nog niet veel los. Wel duidelijk is dat zoveel mogelijk onderdelen in een beperkt aantal 
modules zijn geïntegreerd. Zo heeft deze motor net als de eerder geïntroduceerde viercilinder TSI een in de cilinderkop geïntegreerd 
uitlaatspruitstuk, voor een snelle opwarming na de koude start. Verder een efficiënte in het inlaatspruitstuk geïntegreerde lucht-
water interkoeler. Let ook op de waterpomp. Die zit aan versnellingsbakzijde in een module met aandrijving via een getande riem 
door de uitlaatnokkenas.

daarmee identiek op het 6,5 inch WVGA-kwaliteit 
beeldscherm weergegeven en zodoende veilig 
en comfortabel bediend. Het scherm is capacitief 
voor aanraakbediening. “Voor MirrorLink hebben 
we zelf nieuwe apps ontwikkeld, maar die kun-
nen dus ook van partners en derden komen. Het 
wordt overigens een industriestandaard, waar 
nu al zestig merken achter staan.” Opmerkelijk 

detail: Audi sprak onlangs over ‘synchroniseren 
van ontwikkeling met de elektronica-industrie’. 
Volgens Tanneberger zit de MIB-2 daar met 18 
maanden sinds de lancering van MQB en MIB-1 al 
aardig dicht op. “Dit systeem is op te waarderen, 
zodat je niet pakweg om de drie jaar met een 
iPhone zit die niet meer goed koppelen wil door 
de zoveelste nieuwe interface.”
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