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POLO ‘SLOWMOTION’ KRIJGT VEELZIJDIGE OPVOLGER

Hightech puzzel
Bij een voorpresentatie in 
Wolfsburg werd eerder al een 
tipje van de sluier opgelicht 
van de nieuwe Polo ‘6C’ gene-
ratie. Nu is de productieversie 
er en organiseerden we met 
enkele fabriekstechnici een 
soort doe-het-zelf workshop, 
om nader kennis maken met 
opvallende noviteiten. Inclu-
sief de nieuwste motoren en 
elektronische snufjes.
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Over zijn uiterlijk kunnen we kort zijn: je moet twee keer 
kijken om de Polo ‘6C’ als de nieuwe 2014-generatie te 
herkennen. Misschien nog het meest opvallend zijn de licht-
blokken, waarin later dit jaar ook ledkoplampen leverbaar 
zijn, en een intrigerend radarsnuitje in een aantal van de 
testauto’s. Van binnen vallen zaken als het Golf-stuur op, 
en een opgewaardeerd dashboard met groot beeldscherm. 
Daarin is overigens ‘naderingstechniek’ verwerkt, zodat de 
submenu’s onderin beeld in een balkje verschijnen wanneer 
je hand in de buurt van het scherm komt.
Het doet aan de Golf denken en inderdaad werd de hele 
elektronische ‘ruggengraat’ van de MQB-auto’s in de Polo 
getransplanteerd. Met de aantekening dat het nieuwe 
MIB2-infotainmentsysteem aanmerkelijk snellere proces-
sortechniek heeft, zodat hij niet één, maar twee gekoppelde 
mobieltjes kan verwerken. En de primeur van de MirrorLink.
USB-kabeltje aankoppelen en je bent in actie. Als je tenmin-
ste een geschikte telefoon gebruikt. Met een HTC zit je waar-
schijnlijk al gauw goed, want de R&D-specialisten melden 
dat daarmee is samengewerkt in de ontwikkeling. Overigens 
blijkt uit hun uitleg dat het toch wat anders werkt dan we 
dachten. Je krijgt stilstaand namelijk alle geïnstalleerde apps 
op het beeldscherm, maar kunt onder het rijden, boven  

5 kilometer per uur, alleen de door het Car Connectivity 
Consortium (CCC) goedgekeurde bedienen.

Kansen voor autobranche
Woordvoerder Jacques Geijsen van importeur Pon ziet de 
koppeling van mobieletelefoonapps en ‘de auto’ als een 
potentiële mijlpaal voor de autobranche: “Ze noemen het de 
connected car, maar het gaat met name over data. Big data, 
zoals ze dat dan noemen. Met apps open je grote moge-
lijkheden, zoals we dat bij een smartphone al heel gewoon 
vinden. Uiteraard moet je goed naar privacy kijken. Maar ver-
geet niet: er zijn al landen waar de verzekeringsmaatschappij 
je rijstijl volgt en de polisprijs op je rijstijl afstemt.”
Als je er voor gaat zitten, zo onderstreept Geijsen, kun 
je tientallen interessante toepassingen bedenken. Als je 
constateert dat een rijder rustig met de auto omspringt, kun 
je bijvoorbeeld aanbiedingen doen voor een extra garantie. 
En het ligt sowieso voor de hand om een seintje te geven als 
er service of onderhoud nodig is: “Misschien geeft dat een 
mogelijkheid om de klant terug te winnen van de univer-
selen, waar de helft na een jaar of drie heen vertrekt. De 
andere kant van de medaille is natuurlijk dat de universelen, 
benzinepompen en anderen met eigen apps ook toegang 
tot MirrorLink kunnen krijgen en de automobilist aanbiedin-
gen kunnen doen, het is uiteindelijk een open platform.”

Nu ook in de Polo-klasse: snelheid 
en tijdinterval met voorganger van 
de automatische cruise control is 
instelbaar op het stuurwiel.

VW lanceert zelf meteen een viertal 
apps voor de MirrorLink. Een ervan 
is de Think Blue, die de berijder 
traint om efficiënter te rijden.
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De innovatie in de nieuwe Polo zit 
vooral in ‘de neus’, met nieuwe Euro 
6-motoren en (onderin) de radar-
sensor van geavanceerde comfort- 
en veiligheidssystemen.

Kortom: MirrorLink lijkt misschien een gimmick, maar is een 
spannende stap.

Radarsysteem light
Dan de ACC-techniek. Je zou denken dat het radarsysteem 
voor de automatische cruise control bij Volkswagen zo van 
de plank kon worden gepakt, maar dat blijkt in gesprek met 
de technici erachter een misverstand. Centraal ontwikke-
lingsdoel was maatwerk voor de klasse. Lees: een gunstige 
prijs. De optie is in wat luxere versies inderdaad voor een 
bescheiden 490 euro leverbaar. Samen met Front Assist trou-
wens, dat kop-staartbotsingen moet helpen voorkomen.
Hoe schaal je het systeem in? In de nieuwe Passat komt een 
krachtige radar plus camerasysteem dat daarmee bijvoor-
beeld ook voetgangers herkent, terwijl de kleine Up een 
oplossing met lasertechniek heeft. De Polo-radar (Bosch 
Siemens) is een middenweg en werkt bijvoorbeeld ‘maar’ tot 
160 km/u omdat dat voor een Polo gewoon genoeg is. De 
unit heeft dus minder vermogen nodig.
Overigens reageren de technici op onze vragen over het in-
stellen van de afstand voor de intelligente cruise control met 
een vragende blik. Wat je instelt blijkt niet de afstand, maar 
de tijd om een afstand te overbruggen. “Dat gaat in stappen 
van 1 tot 3,6 seconden.”
Waarom heeft de Polo geen camera? Die kost geld en de 

radar beheerst de meeste functies al. Terwijl lane assist in 
deze klasse niet wordt verwacht en sowieso niet zo geliefd 
is. Techniek en marketing gaan samen op.

Vermoeidheid signaleren
Nu we de specialisten toch bij de hand hebben: hoe werkt 
de standaard gemonteerde vermoeidheidssensor eigenlijk? 
“Wat daarbij helpt is de stap naar een elektromechanische 
stuurbekrachtiging. De elektronica ziet welke krachten je op 
de besturing uitoefent en herkent in het algoritme, zeg maar 
de software, het type weg waar je op rijdt. Bijvoorbeeld op 
de snelweg zit je veelal binnen een graad of vijf stuurbe-
weging. Een vermoeide rijder zal echter onrustiger sturen 
en bovendien grotere bewegingen maken. Overigens is 
vermoeidheid op een slingerende weg juist daarom lastiger 
te detecteren. Stuurbewegingen zijn daar sowieso al groot.”

Nieuwe motoren
Bij de eerdere presentatie van de nieuwe Polo was al duide-
lijk dat met name de compleet nieuwe motorenlijn, zo hier 
en daar aangepast en voor het eerst in een Polo toegepast, 
de show gaat stelen. Inmiddels is duidelijk dat ze allemaal 
aan Euro 6 voldoen, overigens een cruciale reden om de 
enorme toer uit te halen om het elektronische systeem van 
de MQB-modellen te implementeren, zo noteren we.

De nieuwe driecilinder TDI vervangt 
zowel de 1.2- als de 1.6 TDI. In de 
Polo zal hij voor de rol van spaar-
zame broeder spelen. Voor grotere 
modellen zijn er ook meer gespierde 
zoals deze 77 kW uitvoering. Door 
zijn compacte bouw lijkt hij ook 
ideaal voor gebruik in een hybride.

DE POLO-RADAR 
VOOR DE ACC 
KAN MET MINDER 
VERMOGEN TOE 
OMDAT 160 KM/U 
VOOR EEN POLO 
GENOEG IS
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De kleine 1-liter TSI rolt na de zomer 
van de band. Kennelijk ziet VW er 
net als Ford een zeer brede toepas-
sing voor. Zo was hij in het Taigun-
concept, een kleine suv, te zien.

De gesprekken met de technici  
leveren ook informatie op over de zonder  
twijfel zeer belangrijke 1-liter TSI, die vanzelfsprekend  
ook in andere merken en modellen van het Volkswagen-
concern zal opduiken. Als een soort evenknie van de Ford 
1-liter, die de show aardig steelt de afgelopen tijd. Welinge-
lichte bronnen melden dat de Passat nog niet, á la Mondeo, 
in beeld is, maar volgend jaar bijvoorbeeld wel de Golf. Bij 
diens facelift. De 1.0 TSI-versie komt er ook in een sterkere 
versie, rond de 81 kW/110 pk. Zoals die overigens anderhalf 
jaar geleden al in het Taigun suv-concept op de Sao Paulo-
autoshow te zien was.
“Een belangrijke primeur zie je in de Polo TSI Bluemotion, in 
70 kW/95 pk versie. Daarmee weet je dan meteen dat het 
de eerste Bluemotion met Ottomotor wordt. Met een nog 
iets aangepaste motor. Hij haalt een normverbruik van 4,1 
liter en dat betekent 94 gram CO

2
. Neem maar rustig aan: op 

benzine was het halen van die grens een hele opgave.”
In die uitmonstering scoort de Polo in diverse landen groot 
fiscaal voordeel. Misschien verklaart de grote uitdaging 
waarom de krachtbron nog niet tastbaar is gepresenteerd. Er 
wordt nog aan gewerkt en productie staat nu gepland voor 
week 44.
Technisch gesproken is het, zo melden de R&D-technici, in 
essentie een driecilinderversie van de TSI-varianten in de 
EA211-motorengeneratie, zoals we die al even kennen.

Huzarenstuk 1.4 TDI
Zeker voor ons land was de 1.2 TDI een belangrijke kracht-
bron. Volledig ingegeven door fiscale overwegingen, mag 
je rustig stellen, want naast een laag verbruik heeft de 
driepitter zelfontsteker niet veel troefkaarten in handen. Hij 
is nogal ‘aanwezig’ qua geluid en trillingen en heeft zich bij 
de bestaande Polo Bluemotion niet voor niets de koosnaam 
‘Slowmotion’ verworven.
Welnu, de eerste kennismaking met zijn opvolger 1.4 TDI 
maakt duidelijk dat je als rijder aanmerkelijk minder gaat 
inleveren in de Polo 1.4 Bluemotion en andere modellen 
met de krachtbron. Of liever gezegd: krachtbronnen. Hij is er 
namelijk in drie prestatieniveaus en die vervangen zowel de 
1.2 TDI als de 1.6 TDI.
Ze krijgen ook dezelfde ‘treden’ in prestaties mee: 55 kW/75 
pk. 66 kW/90 pk en binnenkort ook 77 kW/105 pk. Allemaal 

met start-stop. Zonder twijfel het meest populair wordt die 
eerste, om de simpele reden dat hij in de Bluemotion zit. Die 
scoort in ons land zowel dit jaar als volgend jaar de laagste 
14% bijtelling door een in deze klasse uniek te noemen CO

2
-

uitstoot van 82 gram. Ofwel een normverbruik van 3,1 liter 
op 100 kilometer.
De laatste 0,3 liter komen voor rekening van aerodynami-
sche maatregelen, onder andere een vlak afgewerkte bo-
dem, en speciale 15 inch wielen en banden. Daarmee is het 
eind niet bereikt, want: “Er is nog ruimte voor verbetering.” 
Eén stap ligt daarbij voor de hand, want bij de eerste testrit 
valt op dat je een vijfversnellingsbak bedient.
Die eerste rij-indruk leert dat het verschil met de voorganger 
significant is. De Bluemotion wil vanaf lage toerentallen 
makkelijker van de plek, voelt soepeler aan en trillingen zijn 
verrassend effectief uitgebannen. Ook het geluid is duidelijk 
minder prominent. Daarbij helpen zaken als een nieuwe 
motorophanging, de common rail-inspuiting, een balansas 
en een tweemassavliegwiel. Maar ook een dempende schaal 
over de oliepan en de bovenzijde van de motor.

Geen Pipi
Bij de Polo is er naar gestreefd om katalysator en EGR zeer 
compact op het motorblok te bouwen. Bij de TDI is zodanig 
geconstrueerd dat zoals de technici het glimlachend noe-
men ‘Pipi Einspritzung’ (injectie van additief ) niet nodig was 
om Euro 6 te halen.
“De combinatie van een uitgekiende inspuiting, een hoog-
waardige katalysator met een speciale coating naar eigen 
recept en de zeer compact aan het blok gebouwde EGR zijn 
voldoende. In dit geval, want in een grotere auto zal wel SCR 
nodig zijn.”
Ook die keuze maakt deel uit van de puzzel die de prijsklasse 
en de bestaande beperkte motorruimte van de Polo bij het 
monteren van nieuwe motorengeneraties oplevert.
“De meerkosten spelen mee, maar ook het feit dat SCR met 
AdBlue-injectie meer ruimte had gevergd. Ook voor het 
bijvullen. Bovendien vereist het instructie aan de koper.”

Koelen en verzekeren
Nieuwe techniek in een bestaande ‘koets’ is een 
R&D-puzzel. Zo staan de motoren met de uit-
laat naar achteren om Euro 6 te halen (koeling, 
uitlaatgasnabehandeling en EGR), maar ook om 
verzekeringstechnische overwegingen: “Door de 
ruimtewinst voor de motor kunnen we koelpakket-
ten onder optimale hoeken plaatsen. Bovendien 
ontstaat bij een lichte botsing geen grote schade 
aan de koelunits. In een later model hebben we 
ook nog plaats nodig voor een olie-koelwater-
warmtewisselaar in combinatie met een gekoeld 
uitlaatspruitstuk.”

?meer weten
Olie op temperatuur
Hé, die combinatie van olie-
koelwaterwarmtewisselaar met 
een gekoeld uitlaatspruitstuk. 
Zagen we dat niet eerder op 
de derde generatie Audi TFSI? 
Met als doel de olie razendsnel 
op temperatuur te brengen, 
niet te heet te laten worden én 
mengselverrijking bij vollast 
overbodig te maken? Zien we 
dat straks ook op een Polo GTI? 
Wie weet, lees de details van 
deze motortechniek op www.
amt.nl/5-2014, en lees daar 
meteen ook meer technische 
details van de nieuwe Polo.

DE 75 PK 1.4 TDI 
SCOORT DIT JAAR 
EN VOLGEND 
JAAR NOG 14% 
BIJTELLING
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