
© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



AUTO
VW Golf IV technisch bekeken

We zullen eerst eens om de auto
heen lopen en wat nieuw is, kort
bespreken. Het remsysteem bij alle
modellen is voorzien van een vier-
kanaals ABS met elektronische
remkrachtverdeling en schijfrem-
men rondom. De remklauwen ach-
ter zijn van aluminium, waardoor
er 0,7 kg per wiel is bespaard. De
tandheugelbesturing heeft een hy-
draulische bekrachtiging. Daar-
door kan de voorwielgeometrie
worden geoptimaliseerd bij alle
modellen. 

De achterwielophanging heeft
lagers die met scharnierpenbouten
onder een hoek van 65° met de rij-
richting aan de bodemplaat zijn be-
vestigd. Op deze manier ontstaat er
een sturend effect van de wielen in
de bocht. VW heeft het rubber zo-
danig aangepast dat het meestuur-
effect 30 procent geringer is dan
dat van de Audi A3. Omdat de ve-
ren en de schokdempers apart zijn
opgesteld, is er meer ruimte ont-
staan in de breedte van de bagage-
ruimte. De compacte schroefveer
neemt heel weinig ruimte in.

Rondom worden dubbelpijp
schokdempers gebruikt, achter met

gasvulling. Er worden banden ge-
monteerd met zogenoemde silica-
techniek, die een lage rolweerstand
hebben. Afhankelijk van de uitvoe-
ring past VW 14″, 15″ of 16″ vel-
gen toe. Het ‘noodwiel’ is door een
echt wiel vervangen.

Geraffineerde bodemplaat
Op de bodemplaat ‘nummer 3’ is
de volledig verzinkte Golf-carros-
serie gebouwd. Ook de Audi A3 en
de Skoda Octavia gebruiken deze
bodemplaat, daardoor worden de
ontwikkelings- en productiekosten
per auto omlaag gebracht. Zelfs de
wielophanging, de motoren en de
transmissies worden over de diver-
se fabrieken verdeeld. Bij de Golf
staat de motor dwars voorin, maar
daar is uiteraard bij het ontwerp
van de bodemplaat al rekening
mee gehouden.

Dankzij een eigen subframe is
het mogelijk de wiel-weggeluiden
en trillingen nagenoeg te elimine-
ren. Overigens is de zogeheten
‘Plus’-voorwielophanging van de
sterkste Golf III modellen ge-
bruikt. Dat is mogelijk om-
dat er nu bij alle mo-

dellen stuurbekrachtiging wordt
toegepast. De grotere naloop bij
deze ophanging geeft meer stabili-
teit bij rechtuit rijden.

Het enorme aanbod aan motoren
en transmissies bij de Golf III is bij
de Golf IV teruggebracht tot vijf
benzine- en drie dieselmotoren,
twee handgeschakelde bakken en
één viertraps automaat. Het is de
bedoeling om ook een CVT te
gaan leveren, daaraan wordt hard
gewerkt.

Nieuwe 1.4 motor
VW verwacht dat ongeveer de
helft van alle Golfs zal worden
voorzien van de nieuwe 1.4 liter
motor. Het gaat om een aangepas-
te versie van het sterkste Polo-
blok, het vermogen is van 100 tot
75 pk gereduceerd. Dat is niet
zomaar tot stand gekomen, er is
zelfs een geheel nieuwe cilinder-
kop voor het aluminium blok ge-
construeerd.

Bij de Polo-motor worden de
kleppen door middel van twee bo-
venliggende nokkenassen en hy-
draulische stoters bediend. De
Golf-motor heeft ook twee boven-
liggende nokkenassen, maar er
worden slepers gebruikt om de
kleppen te bedienen. Deze slepers
rusten op een hydrauli-
sche stelplun-
jer en

Bodemplaat Audi A3 als uitgangspunt

Voortbouwen op succes
De modellen van VW, Audi, Skoda en Seat krijgen

steeds meer technische overeenkomsten. De

Golf IV levert het bewijs. Hij deelt de bodemplaat

met de A3 en de Octavia en ook op andere fronten

zijn de familiebanden duidelijk herkenbaar.

Hoewel de VW Golf IV geheel
nieuw is,wordt er voortgebouwd
op techniek die bewezen heeft te
voldoen.MacPherson voorwiel-
ophanging en gekoppelde langs-
armen achter vormen de wielop-
hanging.De hydraulisch bekrach-
tigde tandheugelbesturing en
schijfremmen met ABS rondom
zijn standaard

TEKENINGEN:VOLKSWAGEN

De achterwielophanging heeft twee ste-
vige bevestigingen aan de bodemplaat.
De scharnierpenbouten van de langs-
armen maken een hoek van 65° met de
rijrichting.Daardoor wordt het stuur-
karakter beïnvloed.De veren en de
schokdempers staan apart om laad-
breedte te winnen

De voorwielophanging is een variant op
het idee van MacPherson.De veerpoot
is met één klembout aan het fuseestuk
bevestigd.De stabilisatorstang is door
korte stangen met de onderste wiel-
draagarmen verbonden
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hebben naaldgelagerde rollen als
nokvolger. Daardoor is de wrij-
ving, vooral bij lage toerentallen,
sterk verminderd en dat moet zor-
gen voor zeer gunstige verbruiks-
cijfers.

Het is een lichte motor (15 kg
lichter dan de vorige motor met
gietijzeren blok) met vier kleppen
per cilinder en een centraal ge-
plaatste bougie. De nokkenassen
hebben een zo grote lagerdiameter
dat ze in zogenoemde tunnelborin-
gen worden aangebracht. Onge-
woon is de nokkenasaandrijving:
een brede tandriem drijft de inlaat-
nokkenas aan, een smalle tandriem
zorgt voor de aandrijving van de
uitlaatnokkenas. Bij de Polo motor
drijft één tandriem de beide nok-
kenassen aan, de diameter van de
nokkenaspoelies zorgt voor een
grotere klephoek dan die van de
Golf-motor.

Het aluminium motorblok heeft
ingegoten dunwandige gietijzeren
bussen. Deze bussen beginnen 3
mm onder het vlak van de koppak-
king. Daardoor hoeft er alleen
maar aluminium te worden be-
werkt en blijkt de koppakking ook
nog eens beter af te dichten. Tus-
sen de cilinders bedraagt de ge-
meenschappelijke pakkingbreedte
slechts 5,5 mm. VW koos voor een
gemakkelijk te gieten open dek
constructie en bespaarde ten op-
zichte van het gietijzeren blok
maar liefst 50 procent gewicht of-
wel 17,4 kg.

Heel veel aandacht kregen de
kopbouten en vooral de juiste posi-
tionering ervan. Daardoor is het
gelukt de cilindervervorming op
dezelfde waarde te houden als bij
het gietijzeren blok met gesloten
dek, VW geeft een deformatie op
van 15 micron. Er worden gietijze-
ren hoofdlagerkappen gebruikt om
de lagerspeling bij hete motor bin-
nen bepaalde grenzen te houden.
Dankzij de zorgvuldig geplaatste

versterkingsribben is het blok niet
alleen stijf, maar is de geluidspro-
ductie met 2 dB verminderd ten
opzichte van het gietijzeren blok.

De drijfstangen zijn niet alleen
lang om de leibaandruk en de se-
cundaire traagheidskrachten te ver-
minderen, ze worden zijdelings
opgesloten in de zuiger. Gewoon-
lijk worden drijfstangen bij het
grote oog (big-end) axiaal geleid,
maar VW koos voor deze oplos-
sing om 2 mm breedte te winnen
en dus gewicht te besparen. Uiter-
aard wordt het grote oog openge-
broken, het bijzondere zit in het
feit dat er staal, in plaats van sin-
ter- of gietmateriaal, wordt ge-
bruikt. Het sterkere staal maakt
een lichte drijfstang mogelijk. Ze-
ven millimeter dikke drijfstang-
bouten dragen hun steentje bij aan
het slanke drijfstangoog. In totaal
weegt de drijfstang 20 procent
minder dan voorheen.

De zuigers zijn gefosfateerd met
glijlak op het hemd om kans op
problemen bij het inlopen te voor-
komen. De bovenste zuigerveer zit
slechts 5,5 mm onder de bodem.
Dat is nuttig om de uitstoot van on-
verbrande koolwaterstoffen te ver-
minderen, maar de werktempera-
tuur van de olie in de veergroef
neemt toe. Dat stelt hoge eisen aan
de oxidatiestabiliteit van het
smeermiddel. De zuigerveren zijn
1,0/1,2 en 2,0 mm hoog om de
massa zo laag mogelijk te houden
bij een aanvaardbare levensduur.
De zuigerpen is maar 45 mm lang,
7 mm korter dan voorheen, om het
gewicht te beperken.

De 1.6 liter motor heeft eveneens
een blok van aluminium en is al bij
de vorige Golf in gebruik geno-
men. Net als bij de Audi A3 heeft
de motor geen hulpas meer en
wordt er een variabel inlaatsys-
teem toegepast.

Variabel inlaatsysteem
De beide vijfkleppen motoren,
zonder en met turbo, kennen we uit
de Audi A3 en A4 modellen, maar
zijn bij de Golf dwars ingebouwd.
Vanwege deze inbouw werd er een
nieuw kunststof inlaatspruitstuk
ontwikkeld. Siemens kreeg er zelfs
patent op. Gewoonlijk zijn er klep-
pen midden in de extra inlaatlei-
ding geplaatst om deze te openen
of te sluiten. De korte inlaatbuizen
zorgen voor extra vermogen bij
hoge toerentallen, de lange inlaat-
buizen helpen om het vermogen bij
lage toerentallen te verhogen. Bij
het Siemens-spruitstuk maken de
kleppen deel uit van de wand tus-
sen de inlaatbuizen. Ze creëren als
dat nodig is een opening in elke in-
laatbuis, door om een as te draaien
die tussen de wanden in lengterich-
ting is aangebracht. Dan heeft de
inlaatlucht een kortere weg af te
leggen. Als de kleppen dicht staan
kan de lucht ongehinderd stromen
en treden er geen storende wervels
op. Bij lage toerentallen bedraagt

de vermogenstoename 2 procent, bij
hoge toerentallen 5 procent. Zo
komt het maximale koppel op 170
Nm bij 4200 t/min. Dat komt over-
een met een gemiddelde effectieve
druk van 12,0 bar. Dat is een hoge
waarde voor een vrij-aanzuigende
motor die wordt bereikt dankzij een
compressieverhouding van 10,3:1
en met verstelbare kleppentijden.

Het is overbodig te zeggen dat
deze vijfkleppen motor ook in de
Passat en de Skoda Octavia wordt
toegepast, zodat de productie-aan-
tallen van de fabriek in Hongarije
groot zijn.

Interessant zijn de twee 150 pk
motoren: een 1.8 liter vijfkleppen
viercilinder turbomotor en een 2.3
liter tweekleppen vijfcilinder met
kleine V-hoek, VR5 genoemd. Ken-
nelijk wil VW weten welke van
deze krachtbronnen de meeste ko-
pers vindt. Om de prestaties van de
VR5 motor nog verder te verhogen,
komt er een nieuwe cilinderkop met
vier kleppen per cilinder.

Directe inspuiters
Alle 1.9 liter dieselmotoren voor de
Golf hebben directe inspuiting. De
50 kW uitvoering is zelfaanzuigend,
de 66 kW heeft een turbo en de 81
kW een turbo met verstelbare leid-
schoepen. De motoren zijn op tal
van punten verder ontwikkeld. Zo is
er een staand oliefilter met los filter-
patroon en een aangepast inlaat-
spruitstuk voor de turbomotoren.
Een klep in het inlaatspruitstuk
wordt bij het afzetten gesloten.
Daardoor is de compressie-einddruk
veel lager dan gebruikelijk. De mo-
tor loopt dus rustiger uit, het beken-
de schudden is over.

Paul Klaver

Vanwege alle veiligheidseisen en
om de nodige torsie- en buigstijf-
heid in de zelfdragende carrosserie
te verkrijgen,zijn er tal van verste-
vigingsbalken nodig.Deze zijn
meestal uitgevoerd in hoogwaardig
staal om het gewicht te beperken

De 1.4 liter motor is nieuw voor de Golf.
Het gaat om een aluminium vierkleppen
motor met twee bovenliggende nokken-
assen die de kleppen door middel van
slepers,met naaldgelagerde rollen,be-
dienen.Let op de nokkenasaandrijving
en de krukasstandpulsgever
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