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Uniek zo’n serviceklep waardoor
je de motorolie,koelvloeistof en
ruitensproeiervloeistof kunt con-
troleren en eventueel bijvullen.

De 4-cilinder lijnmotor met twee
bovenliggende nokkenassen
stamt uit de VW Lupo.Hij zit onder
een ‘vaste’motorkap.

De A2 beschikt over een uiterst
chic en daarnaast ook praktisch
interieur dat zeer nauwgezet in el-
kaar is gezet met gebruikmaking
van dure materialen.

Het instrumentarium is in eerste
aanzet simpel en overzichtelijk.
Het lijkt wat op dat van de Audi TT,
maar mist helaas diens speelse
aluminium elementen.

AUTO
Test Audi A2 1.4

Ruimtewondertje met Audi-kwaliteiten

Compacte klasse
Ook de exclusieve automerken verbreden hun programma. Zo ook Audi, die het

zelfs aandurft een mini-MPV uit te brengen. Met de A2 is het deze autofabrikant

gelukt een verrassend ruimtewondertje te bouwen van een klasse die dit Duitse

merk meer dan waardig is. Zelfs de prijs is op-en-top Audi!

Audi zal met de interessante A2
nooit hoge verkoopcijfers halen.
Dat ligt zeker niet aan de kwaliteit
of de originaliteit. Daarmee zit het
zonder meer wel goed. Het is voor-
al de hoge aanschafprijs die deze
aluminium auto in een strak gede-
finieerde niche markt positioneert.

De formule van de A2 is voor-
uitstrevend: een geheel aluminium
space frame auto in het formaat
van een VW Polo, maar voor de
prijs van een dure Golf. Het korte,
hoekige koetsje van de A2 met z’n
hoge voorruit, de naar achteren toe
zeer laag aflopende daklijn en de
nagenoeg horizontaal liggende
achterruit met spoiler zorgt voor
een uiterst uniek silhouet waarmee
je op de weg enorm veel aandacht
trekt. Bijzonder is het kunststof
serviceklepje in de neus, dat de
vulopeningen vrij geeft van olie,
koelmiddel en ruitensproeiervloei-
stof. De motorkap kan niet
scharnieren, die dient bij
‘groot’ onderhoud helemaal te
worden verwijderd.

De Audi A2 is vooral een
auto voor de liefhebber. Dat
komt in ieder geval door de
zeer straffe prijs, maar je ziet
het ook in het interieur aan de
zeer luxueuze afwerking waar-
bij dure materialen zijn ge-
bruikt die op een werkelijk
perfecte manier in elkaar steken.
In dit licht bezien is het deson-
danks onbegrijpelijk dat je bij een
zo dure auto als de Audi A2 extra
moet betalen voor aluminium ver-
sieringen die bij een aanzienlijk
goedkopere auto vanzelfsprekend
standaard zouden zijn.

haar A2 motoren. Het werden er
uiteindelijk twee, een vierpits ben-
zine en een driepits diesel, allebei
1.4 liter groot. Of klein. Beide zijn
uitgesproken lichtgewicht kracht-
bronnen, en ze komen regelrecht
uit de VW Lupo.

De viercilinder benzinemotor
heeft een inhoud van 1390 cm3 die
wordt bereikt door een licht over-
vierkante boring x slag verhouding
van 76,5 x 75,6 mm. In de cilinder-
kop treffen we twee bovenliggende
nokkenassen aan die vier kleppen
per cilinder bedienen. Het motor-
managementsysteem bestaat uit
een elektronische, sequentiële
multipoint injectie met adaptieve
stationaire aanzuigluchtregeling.

Het door de fabrikant opge-
geven vermogen bedraagt 55 kW
bij 5.000 t/min en het maximum
koppel 126 Nm bij 3.800 t/min.
Tijdens diverse metingen op de

vermogenstestbank bleek de
compacte Audi zelfs nog

meer in huis te hebben. We
kwamen namelijk op een vermo-
gen van 64 kW bij 5.320 t/min.

Het prachtige vlakke koppel,
waarvan een groot deel reeds
vanaf 2.500 t/min beschikbaar
is, zorgt voor behoorlijke pres-
taties. Veel schakelen is boven-
dien niet nodig en het brand-
stofverbruik van deze licht-

gewicht is gering. Ons testver-
bruik leverde een gemiddelde op
van 1 op 13,5 maar met een rustige
rijstijl is 1 op 15,0 zonder meer
haalbaar. Dit gunstige verbruik is
in de praktijk van alledag heel
prettig, zeker ook gezien de ridi-
cuul kleine brandstoftank van 34

liter, die in het gunstigste geval een
actieradius van dik 500 km toelaat.

Perfecte afwerking
Een belangrijk deel van de ontwik-
kelings- en productiekosten is in
het aluminium spaceframe gaan
zitten. Deze techniek werd al eer-
der toegepast bij de grote A8, maar
Audi heeft bij de A2 carrosserie

Voor de basis A2 1.4 vraagt
Audi in ons land het niet geringe
bedrag van ƒ 43.650,-. Voor dit
geld kun je bij de concurrentie een
goed aangeklede Opel Vectra 1.6
16V Pearl kopen of binnen eigen
huis een VW Golf Trendline met
2.0 liter motor. Maar in feite gaat
iedere vergelijking met een con-
current mank, met name omdat een
bijzondere auto als de Audi A2
eigenlijk met niets te vergelijken
valt, afgezien wellicht van de Mer-
cedes A klasse die met een gelijke
motorisering nagenoeg even duur
is als de kleine Audi.

Kleine motor presteert goed
Audi heeft de pers lang in onzeker-
heid gelaten omtrent de keuze van
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opnieuw de nodige verbeteringen
doorgevoerd. Deze maken van de
vijfdeurs carrosserie een nog ho-
mogener en stijver geheel.

De kwaliteit en de perfectie van
de afwerking stralen je tegemoet
zodra je het portier opent. De A2
verkoopt zichzelf in de showroom,
zo smakelijk ziet de auto er van
buiten en van binnen uit! De instap

is ruim zowel voor- als achterin,
waarbij de diepe bakken achterin
onmiddellijk opvallen. Je zet je
voeten gemakkelijk onder de voor-
stoelen wat op langere ritten als
heel comfortabel wordt ervaren.
Van de vooral achterin extreem
lage daklijn merk je weinig, of je
moet wel erg lang van stuk zijn.
Rij je alleen met kinderen achterin,

dan zijn speciale opbergboxen te
bestellen die deze diepe vloer op
een listige wijze opvullen.

Groter dan verwacht
Afgezien van een te korte zitting,
voelen bestuurder en de passagier
voorin zich zeer comfortabel met
een zee van ruimte die je van bui-
tenaf zeker niet had verwacht.

Dankzij een tweeledig verstelbare
stuurkolom en een in hoogte ver-
stelbare stoel, kan vrijwel elk for-
maat bestuurder eenvoudig zijn fa-
voriete werkplek samenstellen.
Deze bestaat verder uit een keurig
gegroepeerd en perfect afleesbaar
instrumentarium, stijltje Audi TT,
ergonomisch goed uitgekiende
hendels en schakelaars, uitgezon-

Schuin van voren valt het niet op
hoe smal de A2 eigenlijk is.De ka-
raktervolle lijnen van de volledig
aluminium carrosserie trekken
veel bekijks.

De A2 heeft een extreem lage,ge-
deelde achterruit.Wat ontbreekt is
een wiswas installatie  en dat is
soms wel een gemis.

Ook de onderdelen op midden-
console zijn heel overzichtelijk
opgesteld en typisch Audi.Zelfs
bekerhouders zijn aanwezig.

Indien de voetruimte achterin niet
door een volwassene hoeft te wor-
den gebruikt, is er een uitneemba-
re opbergbox voorhanden.

De bagageruimte heeft een dubbe-
le bodem met  extra opbergmoge-
lijkheden. In plaats van reserve-
wiel is er een banden reparatieset
met een compressor.

De achterstoelen zijn apart om-
klapbaar en uitneembaar.Ook het
bakje met bekerhouders kun je
wegnemen om uiteindelijk een
vlakke laadvloer te bereiken.

FOTO’S:JAN LIEFTINK
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Audi A2 1.4 ....................................ƒ 43.650,-
Audi A2 1.4 TDI ..............................ƒ 51.950,-
ABS: ..............................................standaard
ASR: ..............................................standaard
Stabiliteitsregeling: ......................standaard
Airbag bestuurder:........................standaard
Airbag passagier:..........................standaard
Zij-airbags: ....................................standaard
Hoofdairbags: ....................................ƒ 823,-
Centrale portiervergrendeling: ....standaard
Centrale vergrendeling met afst. bed.: ........

......................standaard in Exclusive pakket*
Elektrische ruitbediening voor: ..standaard
Elektrische ruitbediening achter: ....ƒ 512,-
Automatische airco: ..................standaard in
............................................Exclusive pakket*
Cruisecontrol: ....................................ƒ 560,-
Lederen bekleding: ........................ƒ 2.637,-
Schuif/kanteldak elektrisch: ..........ƒ 1.890,-
Metallic lak: ........................................ƒ 727,-

* ƒ 4.950,-

Importeur
Pon’s Automobielhandel
☎ (033) 494 99 44

Modelserie en prijzen

Plus
Of je het mooi vindt of niet,de
bijzondere aluminium koets
van de A2 dwingt respect af.
Hij biedt meer interieurruimte
dan verwacht, vier volwasse-
nen passen er moeiteloos in.
De 1.4 liter benzinemotor is
een knappe krachtbron die de
A2 prima prestaties verschaft.
Hij is daarbij gekoppeld aan
een perfect schakelende vijf-
bak.De afwerking en ook de
materiaalkeuze in de A2 staan
op een bijzonder hoog peil.

Min
De hoge prijs is een gegeven
waarachter een bepaalde mar-
ketinggedachte schuilt.Prima,
maar om de klant dan nog voor
een airco,een op afstand be-
dienbare portiervergrendeling
en voor aluminium versierin-
gen extra te laten bloeden gaat
ons iets te ver.Zelfs een radio
is niet eens standaard.De ve-
ring ‘knikt’afhankelijk van het
wegdek bijna voortdurend.De
kleine benzinetank dwingt tot
een regelmatig bezoek aan het
lokale tankstation.

Max. motorvermogen op rollenbank ............................64 kW bij 5.320 t/min.

Max. vermogen aan de wielen op rollenbank: ..........44,5 kW bij 5.320 t/min.

Max. koppel op rollenbank: ........................................125 Nm bij 4.150 t/min.

Max. motorvermogen (fabrieksopgave): .....................55 kW bij 5.000 t/min.

Max. koppel (fabrieksopgave): ...................................126 Nm bij 3.800 t/min.

Acceleratie:
0-80 km/h: 8,3 sec. ...........0-100 km/h: 12,5 sec. .............80-120 km/h: 8,9 sec.

Geluidsmetingen:
80 km/h: 65 dBA.....................100 km/h: 66 dBA ...................120 km/h: 70 dBA

Brandstofverbruik EC 93/116:
Stadsrit: 8,2 liter op 100 km .............................Buitenweg: 4,7 liter op 100 km

Combinatierit:.....................................................................6,0 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ....................................................7,5 liter op 100 km

Gemeten topsnelheid in twee richtingen: .......................................180 km/h

Topsnelheid (fabrieksopgave):........................................................180 km/h

Testmetingen

AUTO
Test Audi A2 1.4

derd die voor het mistachterlicht,
een korte versnellingspook en een
goed geplaatste handremhendel. Je
moet beslist even wennen aan de
dikke raamstijlen voor, opzij en
achter, die nodig waren voor de
stijfheid van de kleine carrosserie,
maar die tegelijkertijd het zicht
nogal beperken. Het interieur heeft
voldoende bergruimte voor allerlei
dingen, zowel voor- als achterin,
en zeer bruikbare bekerhouders.

De A2 beschikt over vier zit-
plaatsen, vier gordels en vier ver-
stelbare hoofdsteunen. Er zijn geen
midden armsteunen voor en achter
en er is evenmin een apart skiluik.
De in deze ruimteklasse opvallend
grote bagageruimte is goed toegan-
kelijk en dankzij het als extra te
bestellen dubbele vloertje, op ver-
schillende manieren te gebruiken.
De twee omklapbare en zelfs uit-
neembare achterstoelen zijn pre-
cies 50/50 gescheiden.

Dure extra’s
De standaard uitrusting van de
compacte A2 is op zich niet slecht,
maar voor dik drieënveertig mille
verwacht je toch wel wat meer.

Op het gebied van veiligheid is
de A2 wel dik voor elkaar. De auto
komt met ABS en ESP, twee full
size airbags en zij-airbags voorin.
Ook standaard zijn centrale ver-
grendeling zonder afstandsbedie-
ning, elektrisch bediende buiten-
spiegels en zijruiten voorin,

leeslampjes en, om de bagage-
ruimte te ontlasten, tire mobility
systeem met 12V compressor en
een flacon met banden dichtmid-
del. Voor elk beetje luxe extra moet
evenwel fors worden bijbetaald.
Onze testauto kwam voorzien van
een Exclusive pakket (ƒ 4.950,-)
waarvan de belangrijkste bestand-
delen zijn een automatische airco,
afstandsbediening van de centrale
vergrendeling, gegoten lichtmeta-
len wielen 6J x 15” met 175/60
R15 banden en een leren stuurwiel.
Een wis/was is op de gedeelde ach-
terruit niet verkrijgbaar, voor elek-
trische raambediening achter, mist-
lampen voor, een aparte bodem-
plaat in de bagageruimte en alumi-
nium decoratie elementen moet
stevig in de buidel worden getast.
Hierdoor kan de totale prijs voor
de A2 al snel een eind boven de
vijftig mille stijgen. Onze testauto
kostte zelfs ƒ 56.711,- inclusief on-
der meer een fraaie pareleffect lak.
Zoveel geld voor een A2? Dan
moet je hem toch wel heel erg
graag willen hebben!

Als een echte
Audi keek voor het ontwerp van
het onderstel sterk naar de Skoda
Fabia en de VW Lupo. Vooraan
vinden we MacPhersons en een
stabilisator en achter een semi on-
afhankelijke wielophanging met
schroefveren. Uit kostenoverwe-

gingen monteert Audi achter trom-
melremmen (tja), maar voor zijn
gelukkig wel schijven gemonteerd.
De tandheugel besturing wordt
elektro-hydraulisch bekrachtigd.

Op een wielbasis die zo’n 20 cm
korter is dan gebruikelijk in deze
prijsklasse mag je geen topcomfort
verwachten. Maar wat Audi bij de
A2 met een uitgekiende afstem-
ming en balans voor elkaar heeft
gebokst dwingt respect af. De A2
rijdt als een echte auto, hij is com-
fortabel, voelt zeer stabiel aan en
heeft een uitermate voorspelbaar
weggedrag. Toch zijn er enkele
maren aan verbonden. De vering is
op een matig tot slecht wegdek
nogal onrustig en over langere on-
effenheden scharniert de auto
dankzij de zacht afgeveerde vooras
als het ware over de achteras. Dat
kan op den duur vermoeiend wor-
den. Maar voor de rest niets dan
lof voor deze bijna watervlugge,
geruisarme en desnoods sportief te
rijden mini-Audi.

Nog een laatste complimentje
voor de standaard vijfbak: deze be-
hoort echt tot de besten die we
sinds jaren in een Audi hebben
mogen proberen. Hij bezit niet al-
leen prima, naadloos bij de auto
passende overbrengingen, maar
werkt ook licht en met korte en
doelgerichte schakelbewegingen.

Dick Schornagel

Meting: MAHA Nederland bv, Vianen

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




