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AUTO 
Volkswagen Phaeton technisch bekeken

Techniek weerspiegelt klasseniveau

Een klasse apart
Het moet voor de constructeurs van VW een enorme uit-

daging zijn geweest om een auto van ware topklasse

neer te zetten. En tegelijk een aangename taak, daar er

kennelijk weinig beperkingen golden aan de te gebrui-

ken techniek. In de Phaeton mocht  ‘alles was gut und

teuer ist’ verwerkt worden, zoals dat in het Duits heet.

Het is nauwelijks te vermijden om de nieuwe
Volkswagen te vergelijken met de Audi A8 uit
hetzelfde concern. De opzet van beide auto’s
kent veel overeenkomsten, in hoofdmaten komt
de Phaeton vrijwel overeen met de zojuist ver-
vangen eerste generatie van de A8. De opvolger
daarvan heeft een langere wielbasis, 6 cm lan-
ger dan die van de Phaeton. Deze heeft geen
aluminium carrosserie, al zijn portieren,

motorklep en kofferdeksel wel van aluminium.
Daarmee weegt een Phaeton circa 300 kg meer.
In tegenstelling tot andere Volkswagens staat
de motor in lengterichting opgesteld zoals bij
Audi, wat de combinatie met vierwielaandrij-
ving vergemakkelijkt. Een aandrijfsysteem dat
grote gelijkenis vertoont met dat van Audi. Net
als de A8 gebruikt de Phaeton een centraal dif-
ferentieel volgens het Torsen principe, waar

VW’s met 4Motion vierwielaandrijving en
dwars geplaatste motor een Haldex koppeling
hebben om de verdeling van vermogen over
voor- en achteras te regelen.

Geregelde luchtvering
Het onderstel vertoont evenzeer veel trekken
van Audi, tot en met geregelde luchtvering
zoals de nieuwe A8 kreeg. Audi begon ooit bij
de A4 met een voorwielophanging met vier
armen: bovenaan en onderaan elk twee armen
in een driehoeksopstelling. Iets sterk overeen-
komstigs zien we bij de Phaeton. De ophanging
achter is een nieuw ontwikkelde ruimtelijke
geleiding met drie draagarmen per zijde, die
minder ruimte inneemt dan de dubbele dwars-
armen met veerpoten in andere VW’s met vier-
wielaandrijving. We stellen vast dat de nieuwe
Audi A8 hetzelfde heeft.
De luchtvering van de Phaeton is meer dan bij
Audi gericht op comfort, hij heeft niet alleen
achter maar ook voor extra luchtkamers aan de
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Met zijn in lengterichting geplaatste motor, alumi-
nium wielophanging en vierwielaandrijving heeft
de Phaeton technisch veel weg van een Audi, met
name van de nieuwe A8 waarmee deze
Volkswagen moet concurreren.
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veerbenen om het luchtvolume te vergroten. Er
is een wat andere elektronische sturing voor de
vering, met verstelbare hoogte en dempingska-
rakteristiek. Voor de schokdemping kunnen
vier standen worden gekozen, en er zijn drie
veerhoogtes. Audi combineert de regeling van
schokdemping en vering, gebruikt slechts drie
dempingskarakters, maar biedt daarnaast een
sportonderstel dat als geheel een straffere
afstemming heeft. Bij hoog tempo (vanaf 140
km/h) zakt de Phaeton automatisch 15 mm in
zijn veren, 5 mm minder dan een Audi A8. Bij
gematigd tempo is een 25 mm verhoogde veer-
stand mogelijk.

Machtige motoren
Eerst wordt de Phaeton geleverd met een 3.2 V6
of 6.0 W12 benzinemotor, te volgen door een

5.0 V10 TDI, waarbij de W12 en V10 gepaard
gaan met automatische transmissie en vierwiel-
aandrijving. De 3.2 V6 is een doorontwikkeling
van de smalle 2.8 VR6 welke VW nu voor het
eerst in lengterichting inbouwt, hetgeen een
minimale motorhoogte vereist. Het spruitstuk
met de op twee lengtes omschakelbare inlaat
moest dus erg plat worden. Naast de vergrote
inhoud levert traploze nokkenasverstelling die
nu ook aan uitlaatzijde is toegepast hogere
prestaties op. Om precies te zijn 177 kW, 27 kW
meer dan de 2.8.
De 309 kW sterke W12 debuteerde eerder in de
Audi A8, daar met dry-sump smering, Volkswa-
gen gebruikt hem nu met smering vanuit een
nieuw carter. Geheel eigen voor Volkswagen is
de komende V10 diesel met pompverstuivers,
twee turbo’s en liefst 230 kW. Opmerkelijk is
verder dat een tandwieltrein zorgt voor aandrij-
ving van alle nevenaggregaten, plus de (enkele)
balansas die de niet volledige trillingsbalans
corrigeert. Die tandwieltrein maakt de motor
korter dan een normale riemaandrijving.
Het maximaal koppel van 750 Nm vereist een
aangepaste transmissie. Vandaar dat de V10 die-
sel een nieuwe zestraps ZF automaat meekrijgt
waar de W12 motor (maximaal 550 Nm) het
doet een vijftraps automaat. Juist, die zestraps

ZF met zeer compact geïntegreerde verdeel-
transmissie voor de vierwielaandrijving zagen
we recent in de Audi A8 debuteren.

Bijzondere details
Op veel punten toont de Phaeton de laatste
stand der techniek. Teveel om op te noemen, we
selecteren er twee. De achterlichten bestaan
geheel uit LED’s, twee velden van 90 stuks elk,
plus als primeur tweemaal 33 duo-LED’s. Deze
hebben twee diodes op één voetje en kunnen
rood of geel licht geven, waarmee ze als achter-
licht of richtingaanwijzer dienen. Door variatie
van de stroomsterkte op de overige LED’s ont-
staan de functies achterlicht, remlicht of mist-
licht (dat laatste op de helft van de rode LED-
velden).
Wat elektronica vermag onderstrepen de rui-
tenwissers. Elk met een eigen motor. Eén motor
wordt als ‘master’ aangestuurd met de gewen-
ste wisfunctie, de andere volgt als elektronisch
gesynchroniseerde ‘slave’. Het ontbreken van
een mechanische koppeling tussen beide wis-
serarmen vergemakkelijkt de inbouw.
Elektronica zorgt bovendien dat de wissers aan
het eind van hun slag geleidelijk afremmen en
van beweging omkeren, en dat ze bij hoge snel-
heid (meer luchtweerstand) toch een volledige
slag blijven maken. Ook de verzonken parkeer-
stand wordt elektronisch geregeld. Om te zor-
gen dat de wisbladen daar niet steeds naar
dezelfde kant omgeklapt stilstaan komen ze na
elke tweede uitschakeling van de wissers iets
omhoog, zodat het wisblad andersom geklapt
staat. ●

Peter Fokker

Volkswagen spreekt van 4Motion vierwielaandrij-
ving, maar gebruikt in verband met de overlangse
motorplaatsing feitelijk het quattrosysteem van
Audi. Deze motorplaatsing maakt ook het gebruik
van vijf- of zestraps automaten mogelijk, die laat-
ste alleen voor de oersterke TDI versie.

De nieuw ontwikkelde
achteras met trapezi-
umdragers (naar de
vorm van de onderste
draagarmen) is relatief
simpel van opbouw. De
hoog gemonteerde
luchtveerpoten nemen
wel vrij veel ruimte.
Extra ‘luchtbollen’
daaraan zorgen voor
soepele vering door
een groot luchtvolume.

Nog indrukwekkender dan de al zo bij-
zondere W12 belooft de twin-turbo V10
diesel te worden. Niet met common rail,
maar met pompverstuivers en gewoon
twee kleppen per cilinder al goed voor
liefst 750 Nm en 230 kW.
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