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TECHNISCHE PRIMEURS VOOR NIEUWE GENERATIE VW PASSAT 

Passat maakt premium-
merken ongerust
Op de Salon Automobile van 
Parijs, begin oktober, viert de 
nieuwe Passat zijn debuut, 
maar AMT kreeg nu alvast 
een kijkje op zijn techniek. 
Voor een automodel dat niet 
bekend staat als durfal vallen 
er heel wat intrigerende novi-
teiten te noteren. Wat dacht 
je van een 2 liter turbodiesel 
met ‘Siamese’ turbo? En van 
een virtueel dashboard?
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Zijn design is nog geheim. Schetsen tonen een coupéach-
tige achtste generatie Passat met enorme wielen. Zo zal de 
‘B8’ er zeker niet uitzien als opvolger van de moeder aller 
behoudende zakenauto’s. De enorme klantenbasis zal dus 
niet schrikken. Ontwikkelingschef Neußer: “We willen in 
2018 de grootste autoproducent ter wereld zijn. Daarbij is 
een hoofdrol weggelegd voor de nieuwe Passat. Je mag hem 
qua comfort en techniek een halve klasse hoger inschalen.” 
Dat geldt niet voor zijn buitenmaten. Die blijven ongeveer 
gelijk, maar de proporties veranderen. Hij staat immers op 
de MQB-basis. Bij dat modulaire concept hoort een kortere 
voorpartij met, net als in de Golf, een dwarsgeplaatste, 
licht achterover hellende en met de uitlaat naar achteren 
geplaatste krachtbron.
Dat levert centimeters winst op. Die worden verdeeld over 
de zitruimte voor- en achterin. Bovendien is de wielbasis 
3 cm groter. Veelbelovend, als je nagaat dat de huidige 
Passat al ruim is. Ook de bagageruimte groeit, in de Variant-
uitvoering zelfs naar 650 liter. Bij omgeklapte bank heeft die 
een laadlengte van 2 meter.

Gewichtswinst
De ware revolutie is vooral onderhuids en in het interieur te 
vinden. Met stip genoteerd staat de CO

2
-reductie. De pijlen 

worden daarbij vooral gericht op aandrijving en gewicht. 
Wat dat laatste betreft: de nieuwe Passat weegt tot 85 kilo-
gram minder dan voorheen. Die hoogste waarde geldt voor 
de 150 pk TDI. Neußer: “Gemiddeld is hij 60 tot 65 kilogram 
lichter.”
In overeenkomst met de kostenbesparende modulaire filo-
sofie van de nieuwe VW-generatie grijpen de Duitsers naar 
de oplossingen uit andere MQB-modellen. Om met dunner 
blik te kunnen werken, bestaat de carrosserie voor 17% uit 
ultrahogesterkte staal en voor 27% uit warm vervormd staal, 
met name in de cabinestructuur en de crashzones aan voor- 
en achterzijde. Om materiaal alleen daar in te zetten waar 
nodig, is op enkele plaatsen op variabele dikte gewalst staal 
toegepast. Overigens wordt voor het eerst in een Passat zo 
hier en daar ook aluminium plaatwerk toegepast. Bijvoor-
beeld voor de hoedenplank van de sedan.
De kale structuur weegt 21 kilogram minder dan voorheen. 
Toch is de auto belangrijk stijver dan zijn voorganger. Het 
verschil is 8% bij de sedan en bijna 7 in de Variant. In on-
derstel en besturing is nog eens 9 kilogram gewonnen, met 
name door gebruik van lichtmetaal. De nieuwe multilink 
achteras is bijvoorbeeld alleen al bijna 5 kilogram lichter en 
het stuurmechanisme nog eens ruim twee.

Comfort en dynamiek
Over sturen gesproken: Volkswagen verbetert de handel-
baarheid en het comfort met diezelfde viervoudige wiel-
geleiding én een nieuwe progressief werkende besturing. In 
het tandheugelmechanisme is daarvoor een speciale vertan-
ding toegepast: licht schuin geplaatst en met de tanden in 
het midden dichter op elkaar. De besturing reageert directer, 

Op de auto zelf moeten we nog 
even wachten voor nu is er een 
designtekening én een uitgebreide 
blik op de techniek van de 8e gene-
ratie VW Passat.

Alle motorvarianten in de nieuwe 
Passat staan licht achterovergekan-
teld dwars in het vooronder, met 
de uitlaat aan de achterkant. Dit 
is de beresterke TDI BiTurbo. De in 
het inlaatspruitstuk geïntegreerde 
vloeistofgekoelde intercooler zit op 
alle EA288 TDI’s, de SCR-kat alleen 
op deze. 

Dubbele turbo

Uitlaatgasreininging met DPF 
en SCR dicht op de motor

Distributie en aandrijving hulpaggregaten

Inlaatpijp naar intercooler

Cilinderkop voor hoog vermogen

In het inlaatspruitstuk geïntegreerde 
vloeistofgekoelde intercooler

2500 bar common rail injectie-
systeem met piezo-injectoren

Combimodule inclusief olie- en vacuümpomp
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De nieuwe Passat is afhankelijk van zijn motorisering 
tot 85 kg lichter dan de huidige. Daarvan komen 33 kg 
voor rekening van de opbouw, 9 van het onderstel, 40 
van de motor en 3 van de elektronica.

terwijl je in korte bochten bij straatje keren toch minder aan 
het stuurwiel hoeft te ‘werken’. Daarbovenop is de Passat 
leverbaar met DCC dynamische onderstelregeling op de 
schokdempers. Een regelmodule in de kofferbak dirigeert 
de versteltechniek in de schokdempers aan de hand van 
informatie uit drie sensoren voor de wielbewegingen (twee 
voor en een achter) en drie versnellingsopnemers die de 
beweging van het koetswerk volgen.

Ook een plug-in hybride
Die structuur en ondersteltechniek vormt de omlijsting voor 
een auto die het de premiummerken wel eens lastig kan 
gaan maken. Inclusief Audi. Daarbij spelen de motoren een 
cruciale rol. En niet alleen omdat ze tot ruim 40 kilogram 
gewichtswinst opleveren. Dat getal komt bekend voor en 
past inderdaad bij de al bekende modulair gebouwde EA211 
TSI benzine- en EA288 TDI dieselmotoren.
Neußer kondigt een plug-in hybride Passat aan. Ongeveer 
als die in de Golf GTE, maar aangepast aan de grotere bouw 
van de auto. Hij kan op een vloeistofgekoelde 9,9 kWh lithi-
umion batterij 50 kilometer vol elektrisch rijden. Volkswa-
gen claimt een totale range rond de 1000 kilometer. Beide 
motoren samen zijn goed voor 155 kW/211 pk en 400 Nm. 
Ook het NEDC-verbruik is vergelijkbaar met dat van de Golf: 
1,5 liter op 100 kilometer (35 gram CO

2
). Met het bijhorende 

fiscale ‘signalement’ in aanschaf en bijtelling zal de Passat 
in ons land nadrukkelijk op de radar van de zakelijke rijders 
verschijnen.

Vijfhonderd newtonmeter!
Het grootste motorische nieuws is de nieuwe 2.0 TDI 
bi-turbo dieselversie, die in combinatie met standaard 
4Motion vierwielaandrijving en een DSG 7-bak zal worden 
geleverd. Daarmee is de aandrijflijn opgewassen tegen de 
enorme kracht van deze sterkste Passat diesel aller tijden: 
176 kW/240 pk en een uitzonderlijk grote trekkracht van 
500 Nm. Saillant detail: in de NEDC-test scoort hij toch een 
verbruik van 5 liter op 100 kilometer.
Het zal duidelijk zijn dat de technische trukendoos daarvoor 
ruim is opengetrokken. Al diende de al bekende EA288 als 

basis. Meest in het oog springende detail is de dubbele, 
noem het Siamese, turbomodule die de auto een onge-
evenaarde pit, kracht en souplesse bezorgt. De kleinste 
spreekt snel aan en zorgt ervoor dat al bij 1.000 toeren 
200 Nm beschikbaar is. Bij zwaardere belasting overbrugt 
een bypassklep hem en neemt de grote turbo het over. De 
laaddruk kan onder volle acceleratie volgens Neußer zelfs 
oplopen tot 3,8 bar. De motor bereikt zijn maximale koppel 
van 500 Nm al bij 1.750 toeren.
De enorme souplesse staat lage schakelpunten en grote 
stappen in de overbrenging toe en dat draagt bij aan een 
lager verbruik. Een centrifugale pendeldemper op het 
tweemassavliegwiel strijkt bij lage toerentallen eventuele 
schokken in de aandrijving glad. Dat verbetert het comfort 
en maakt vlot doorschakelen naar hogere versnellingen 
mogelijk.

Nieuwe motor
Om de verbrandingsdruk van 200 bar te weerstaan krijgt de 
2.0 TDI bi-turbo talloze versterkte delen mee: cilinderblok, 
krukas, drijfstangen en zuigers. Hij heeft zelfs een sterkere 

Om met dunner blik te kunnen 
werken, bestaat de carrosserie 
voor 17% uit ultrahogesterkte 
staal (rood) en voor 27% uit warm 
vervormd staal (paars). De hoeden-
plank is van aluminium (groen).

Kennen we al uit eerdere MQB-Volkswagens: op enkele 
plaatsen is op variabele dikte gewalst staal toegepast 
om materiaal alleen daar in te zetten waar het nodig is. 
Dit plaatdeel onder de achterbank is aan de buitenkan-
ten 1,25 mm dik. De zwaarbelaste rode delen zijn 2,0 
mm dik, de groene 1,1 en het blauwe deel in het midden 
1,5 mm. Resultaat: alleen dit plaatdeel is al een kilo 
lichter dan dat in de 7e generatie Passat.

DE NIEUWE PASSAT 
WEEGT TOT 85 
KILOGRAM MINDER 
DAN VOORHEEN

Afhankelijk 
van model en 
uitrusting

Bekleding en vloerbedekking

Dashboard en middenconsole

Achterbank

Carrosserie

Variërende blikdikte 
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Complexe koeling. De aparte lagetemperatuur koelkringloop heeft een eigen radiateur en waterpomp, en is alleen 
via ontluchtingsleidingen verbonden met de hoofdkringloop. De turbo en de in het inlaatspruitstuk geïntegreerde 
intercooler zijn er in opgenomen. In de microkringloop zit het in de cilinderkop geïntegreerde uitlaatspruitstuk.

nieuwe cilinderkop met grotere en gladder verlopende 
kanalen. We kennen automerken die bij minder over een 
nieuwe motor spreken.
In het nieuw ontwikkelde common rail-injectiesysteem vind 
je piezo-injectoren die tot 2500 bar inspuitdruk reiken. Om 
het geweld ook emissietechnisch te beteugelen vind je in 
de bekende dicht naast de motor gebouwde unit met recir-
culatie, oxykat en DPF nu ook een SCR-systeem met AdBlue. 
Uiteraard voldoen de motoren aan Euro6.
De ‘kluwen’ van ruimtebesparend samengebouwde syste-
men roept de vragen op hoe je er (A) bijkomt en of dat (B) 
geen extra kosten oplevert als er aan een van de componen-
ten iets mankeert. De techneuten uit Wolfsburg wimpelen 
het af als een theoretische kwestie: “Dat gebeurt zelden.”

Virtueel dashboard en HUD
Zoals te verwachten was, krijgt de Passat de elektrische 
ruggengraat van de MQB. Plus de net gelanceerde tweede 
generatie MIB modulair infotainment in de console. Maar 
dan wel in een naar premium niveau opgewaardeerde 
versie. De auto biedt sowieso een aantal zaken die we vorig 
jaar nog als ‘toekomstmuziek’ op de ontwikkelingstestbaan 
beproefden, en alleen in prototypes aantroffen. Denk aan de 

12,3 inch grote actieve informatiedisplay. Een 31 centimeter 
hogeresolutie beeldscherm á la Audi TT dat ook hier dienst 
doet als virtueel meterpaneel en infoscherm. Het verandert 
qua indeling mee met de actuele functie. Of een instelling 
die je zelf kiest, bijvoorbeeld een centrale plek voor naviga-
tie, muziek en telefoon. Alleen veiligheidsgebonden details 
als waarschuwingslampjes zijn ‘echt’.
Dat scherm is een primeur voor VW, net als de head-up dis-
play via een omhoogschuivend glazen paneeltje. Zoals bij 
Mazda en Peugeot. Die oplossing is gekozen, zo meldt men, 
omdat dan een veel goedkopere ruit kan worden toegepast. 
Bij een ster of scheur wel zo prettig voor de gebruiker. 
“Bovendien kunnen we de helderheid zo veel beter aanpas-
sen, zodat de info zelfs bij fel zonlicht goed afleesbaar blijft.”
Opvallend genoeg biedt het WLAN draadloos internet 
systeem ook mogelijkheden voor koppeling aan een tablet. 
Met een nieuwe app kan die ook dienst doen in een enter-
tainmentsysteem achterin. Daarvoor is een houder ontwik-
keld. Zo heb je toegang tot alle media voorin, inclusief tv en 
films. Dat leek voorbehouden aan Audi.

Elektronisch feestje
Het is de top van de technologische ijsberg. Zo herkent de 
camera- en radartechniek voorin nu ook voetgangers. En 
geven vier cameraatjes desgewenst een naar 360° opge-
bouwd zicht op alles rondom de auto. In ‘vogelperspectief’ 
of desgewenst in één van de 17 richtingen. Rij je op een 
slechte of onverharde weg, dan kan de camera in de neus 
ook in een ‘off road’ stand naar gaten en obstakels omlaag 
kijken. Handig bij lage paaltjes.
Over parkeren gesproken: dat systeem is ongekend veelzij-
dig en heeft als wereldprimeur ook de al eerder door ons 
in de R&D-afdeling geteste aanhangerassistent. Die kan 
de combinatie zelfstandig achteruit inparkeren. Het is zelf 
lerend gemaakt, omdat verschillende aanhangers nu een-
maal verschillend reageren. Nog zo’n nieuw snufje: de auto 
kijkt op snelheid opzij. Verder waarschuwt hij bij achteruit 
wegrijden uit een parkeervak voor, dan nog onzichtbaar, 
aanstormend verkeer tot 50 meter ver. Dat werkt met 
radardetectie.

Noodhulp 
ingebouwd
De rijstrookassistent kan 
de Passat ook op lage snel-
heid actief midden ‘tussen de 
lijnen’ houden. Samen met de 
adaptieve cruise control kan 
hij in druk verkeer zelf het 
werk doen, inclusief stoppen 
en optrekken. Zo lang je het 
stuur beet hebt. Niet? Dan 
grijpt de noodhulpassistent 
in, een wereldprimeur! Wan-
neer de bestuurder echt niet 
meer reageert, probeert de 
auto hem letterlijk wakker te 
schudden (door remstootjes). 
Helpt dat niet, dan zet de auto 
zich met knipperende lichten 
en opzettelijk ‘waarschuwend’ 
licht slingerend rustig stil op 
dezelfde rijstrook.

Wordt de bestuurder onwel, dan 
grijpt de noodremassistent in. 
Hij houdt de auto binnen de lij-
nen en probeert de bestuurder te 
wekken. Lukt dat niet dan zet hij 
de auto met knipperende lichten 
rustig en veilig stil. 

Werkplaatsapparatuur & Wielservice Materialen

ADVERTENTIE

Microkringloop

EGR-koeler

Kachelradiateur

Schakelbare  
hoofdwaterpomp 

Temperatuursensor 
cilinderkop

Interkoeler in 
inlaatspruitstuk

Thermostaat

Twee radiateurs

Hogetemperatuur kringloop Lagetemperatuur kringloop
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