TECHNIEK

QUATTRO IN DE ‘COMPACT KLASSE’

Hightech bommetje
Bij de Audi S1 wordt geavanceerde technologie in
een wel heel klein pakket
samengeperst. Lichtgewicht
materialen, een gespierde en
efficiënte krachtbron,
quattro-vierwielaandrijving
met multilink-achterwielophanging en het drive
select-systeem vallen het
meest op. Dat laatste is zelfs
met het uitlaatsysteem en de
cruise-control verbonden.
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De Audi A1 is de chique broer van de Polo. Dat geeft al aan
dat ontwikkeling van de S1 quattro, met 170 kW en 370 Nm
onder de motorkap, een technisch huzarenstukje is. Over de
naam zullen merkpuristen mogelijk pruilen, omdat het doet
denken aan roemruchte rallykanonnen. Audi loste dat met
een knipoog op door juist die uit het museum te halen en in
actie te demonstreren. Stig Blomqvist leverde menig journalist na een korte rallyproef als passagier enigszins groen om
de neus weer af.
Aan zijn voertuigbeheersing mankeert nog niets. Duivels
knap, zoals we even later zelf merken achter het stuurwiel
van een zeldzame ‘burgerversie’ van de kurz quattro. Destijds een vuurspuwend monster, maar vandaag de dag heb
je handen en voeten nodig om hem tussen de wegbelijning
te houden. Of de sneeuwwallen in dit geval. Die ervaring
helpt om het raﬃnement en de technische kwaliteiten van
de nieuwe S1 quattro op waarde te schatten.

Dubbele injectie
Voor gebruik van de quattro-techniek was een compleet herontwerp
noodzakelijk. Aandrijfas, lamellenkoppeling en differentieel achter,
nieuwe achterwielophanging en
als design touch een één-in-vier uitlaatsysteem. Mét akoestische klep.
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Hart van de zaak is de nieuwste generatie 2.0 TFSI, zoals we
die in diverse varianten kennen van andere snelle Audi’s en
VW’s. In dit geval levert hij 170 kW bij 6.000 t/min en 370
Nm tussen 1.600 en 3.000 t/min. In zo’n compacte en relatief
lichte auto staat dat borg voor fenomenale prestaties, zo
merkten we tijdens de introductie in het hoge noorden. In
cijfers uitgedrukt: hij is op 250 kilometer per uur begrensd
en ‘doet’ nul naar honderd in 5,8 seconden.
De 2.0 TFSI heeft directe (200 bar) én indirecte brandstof-
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inspuiting. Die laatste wordt in het deellastbereik actief om
ﬁjnstof en verbruik te verminderen. Speciale ‘drumble’ klepjes (drall en tumble) brengen de inlaatlucht in een draaiende
en tuimelende beweging, voor optimale mengselbereiding.
De turbo, hij levert tot 1.4 bar druk, zorgt in combinatie met
een intercooler en een elektronisch geregelde overdrukklep
voor een goede vulling en reageert snel op gas geven. Het
resultaat is een krachtbron die brutaal oppakt en doortrekt,
maar ook in de stad nauwelijks nukken vertoont. Daarbij
doet hij dankzij twee balansassen, die tegen elkaar in
draaien met twee maal het motortoerental, opmerkelijk
verﬁjnd zijn werk.

Alles variabel
Bovendien is de hele regeling van het in- en uitlaatproces
uitgebreid regelbaar. De in- en uitlaatnokkenas kan respectievelijk over 60 en 30 graden traploos worden versteld. De
uitlaatkleppen kennen door het AVS-systeem twee omschakelbare lichthoogtes.
Om het geweld duurzaam te doorstaan krijgt de 2.0 TFSI
details mee die aan racemotoren doen denken. De cilinderkop is uit een sterke, lichte en extreem hittebestendige
aluminium-siliciumlegering gemaakt. Speciale drijfstangen
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Lamellenpakket
Zuiger
Naafaandrijving
Korf van de lamellenkoppeling

Axiale zuigerpomp
Aanloopring

Overdrukklep
Aanloopring

Elektronische
stuureenheid

Flens op cardanas

DE ELEKTRONISCH
GEREGELDE
HYDRAULISCHE
LAMELLENKOPPELING KAN
RAZENDSNEL
AANDRIJFKRACHT
NAAR DE
ACHTERWIELEN
VOEREN

Voor een betere gewichtsverdeling kwam niet alleen de
accu, maar ook de hydraulische lamellenkoppeling in
de quattro-aandrijving achter in de S1 terecht.
Hogedrukpomp voor directe
inspuiting tot 200 bar
Injectoren voor
de poortinjectie
Lagedruksensor

VTS (Variabel Tumble Systeem)

Hogedrukinjector
directe inspuiting tussen
de inlaatkleppen

Druksensor
aanzuigtraject

Aangepast interieur. De speciale sportstoelen zijn een
optie. Ze omsluiten je als een handschoen, maar staan
wel zowat tegen de achterbank aan. De fabrieksfotograaf heeft hem hier snaaks ver naar voren geschoven.

Gasklep

Dubbele inspuiting is weliswaar niet uniek, maar beslist
geen dagelijkse kost. Het is kostbaar en gecompliceerd,
maar biedt voordelen op verbruik, uitstoot en souplesse.
en zuigers met gecoate hemden en verstevigingsstukken
over de kruksaslagers leiden het geweld in goede banen.
Ook wordt uitgebreid temperatuurmanagement toegepast,
met een in de kop geïntegreerd vloeistofgekoeld ‘uitlaatspruitstuk’. Lees: minder hitte in het uitlaattraject en sneller
opwarmen bij koude start. Twee ingebouwde draaiende
schijven regelen de stroom van de koelvloeistof.

S1 Quattro en S1 quattro: de rallyauto die ooit wereldkampioen
werd en zijn naamgenoot met een
kleine q. Verschil moet er zijn.

Alles opgewaardeerd
Een dergelijk krachtpakket in een auto van minder dan vier
meter vraagt om serieuze maatregelen. Sommige daarvan
zie je eigenlijk niet, zo is de hoofdstructuur van de cabine
grotendeels uit heet gevormd plaatstaal (licht en stijf)
opgetrokken. Met speciale lijmsoorten wordt het geheel
nog sterker gemaakt. De kale body weegt 211 kilogram. Dat
draagt bij aan het redelijk bescheiden voertuiggewicht van
1.315 kilogram.
Ondanks alle nieuwe aandrijftechniek onder de auto maakt
Audi de motorruimte en de bodem aerodynamisch aardig
glad met afdekplaten. Het helpt de S1 aan een Cw van 0,34.
Cruciaal voor het beteugelen van de enorme trekkracht is
de overbrenging naar de wielen. Een combinatie van een

sterke en soms wat grofstoﬀelijk aanvoelende zesbak, kort
lagere versnellingen en een bijna overdrive als zesde en de
in dit geval onmisbare quattro aandrijving. Kleine letter q
overigens, dat is ooit zo ontstaan als eerbetoon aan de wkrallykanonnen.

Woekeren met de ruimte
De S1 heeft bij gangbaar gebruik voorwielaandrijving, maar
de elektronisch geregelde hydraulische lamellenkoppeling
kan razendsnel aandrijfkracht naar de achterwielen voeren.
En doet dat kennelijk zo verﬁjnd dat je de snelste kleine Audi
zelfs bij extreem ‘trappen’ op een kort racecircuitje heel makkelijk kunt mennen. Gecontroleerd driften is goed mogelijk.
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Meer rust met
Drive select
De S1 is vanzelfsprekend in
élke stand een bommetje op
wielen, maar het standaard
geleverde Drive select biedt de
mogelijkheid wat meer rust te
brengen. De keuzemogelijkheden: efficiënt, automatisch en
dynamisch. Het systeem is gekoppeld aan de kenlijnen van
elektronische motorsturing, de
bediening van het gaspedaal,
een al dan niet dempende klep
in het uitlaatsysteem, de elektromagnetisch in twee standen
omschakelbare schokdempers,
de klimaatregeling en zelfs het
gedrag van de cruise-control.
De klimaatregeling? “Wanneer dat goed uitkomt voor
maximale prestaties, wordt het
verbruik van motorvermogen
voor de koeling even verminderd.” Aan alles is gedacht...

Heet in de pers gevormd ultrasterk plaatstaal op cruciale
plaatsen in de structuur, ook de beschermbalk bij de voeten
Gangbare plaatstaalsoorten
Aluminium proﬁel als ‘eerste contact- en absorptieconstructie’

Zelfs het koetswerk is ingrijpend veranderd met het oog op stijfheid en , als logische gevolg daarvan, een verbeterde
dynamiek, lager NVH-niveau (trillingen en bijgeluiden) en grotere veiligheid.
Vanzelfsprekend helpt een uitgebreid stabiliteitssysteem
mee. Als je dat wilt.
De ontwerpers plaatsten de lamellenkoppeling voor een
betere gewichtsverdeling (60% voor) achterop, tussen de
nieuwe multilink-wielophanging met achterveerpoten.
Afgeleid van de techniek onder de A3. Niet alleen is de hele
koetsstructuur daaraan aangepast, het was met name ook
woekeren met ruimte.
Het diﬀerentieel zit daar waar je een reservewiel kon verwachten, de tank is vervangen door een 45 liter exemplaar

dat als een ‘zadel’ over de aandrijfas zit. De accu is achterin
geplaatst.
Voor? Een McPherson-constructie met opvallend grote
spoorbreedte (1.474 mm) en een elektromechanische stuurbekrachtiging. Het geheel voelt direct aan (14,8 op 1) en de
auto behoudt een redelijk handzame draaicirkel.
De S1 heeft een aangepast interieur, met de mogelijkheid
van speciale sportstoelen. Die gaan door de ‘schaal’ achterop
sterk ten koste van de beenruimte. De S1 is ook leverbaar als
vijfdeurs Sportback. Prijs: vanaf 39 mille.

ADVERTENTIE

RUIL, NIEUW EN REVISIE!

Ziet u het verschil?
Wat past het beste bij uw klant en het voertuig? Een
fabrieksnieuwe originele turbo of een gunstig geprijsde
ruilturbo? Een bestaande turbo reviseren kan natuurlijk ook!
Wat u ook zoekt Turbo’s Hoet heeft de juiste oplossing voor
X:LM]LMQRI¿FLHHOGLVWULEXWHXUYDQDOOHWXUERIDEULNDQWHQHQ
VSHFLDOLVWRSJHELHGYDQWXUERUHYLVLH'DDUGRRULVNZDOLWHLW
altijd gegarandeerd!
0HGHGRRURQ]HXLWJHEUHLGHWHFKQLVFKHRQGHUVWHXQLQJHQ
RQVXQLHNH7XUER3DUWQHUSURJUDPPD]LMQZLMGpOHYHUDQFLHU
voor garagisten. Geïnteresseerd in de mogelijkheden?
Kijk op www.turbo-partner.nl.
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