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AUTO 
Test Volkswagen Phaeton 6.0-48V W12 4Motion

Phaeton is de verkeerde naam voor een bijzon-
dere auto als deze VW. Immers, in de Griekse
mythologie was Phaeton de zoon van de
Griekse zonnegod, die een dag de zonnewagen
mocht besturen maar daarbij de aarde ver-
schroeide. Phaeton is een beeld van roekeloos-
heid en gevallen grootheid. En dat wensen we
deze auto beslist niet toe.
De 506 cm lange en 190 cm brede VW Phaeton
is een indrukwekkende, conservatief gestileerde
automobiel.
Het is overduidelijk welke plannen Volkswagen
met de Phaeton heeft. In het topsegment, dat
vooral beheerst wordt door Audi met de A8,
BMW met de 7-serie en Mercedes met de S-klas-
se, en waar ook Jaguar en Daimler met hun V8
motor en uiteraard de Lexus LS 430 een niet te
onderschatten rol spelen, wil VW met deze
nieuwe kostbare limousine een zinvol graantje
mee pikken. Aan de Phaeton 6.0 W12 4-zits
4Motion hangt een prijskaartje van € 149.725,-
maar ons groene testexemplaar was van enkele
extra’s voorzien die de prijs opjoegen tot een
astronomische € 164.125,-. Met recht is dit de
duurste Volkswagen die er ooit is gebouwd.

Twaalf in W-vorm
Open de motorkap en zie hoe de grille mee
omhoog gaat. VW weet hoe het hoort! Onder de
kap heersen orde en schoonheid als betrof het
de OK van een goed gerund ziekenhuis. Veel
techniek is er overigens niet te zien, maar
onder de prachtig geprofileerde afdekplaten
ligt een unieke 6.0 liter twaalfcilinder in W-

vorm waarvan de basis bestaat uit twee VR6
motoren die als een Siamese tweeling een
gemeenschappelijke krukas delen. 
De via een vijftraps ZF-automaat aan een
4Motion onderstel gekoppelde 6.0 liter W12
levert een vermogen van 309 kW bij 6000 t/min
en een maximum koppel van 550 Nm bij 3000
t/min. Vanwege de 4Motion configuratie was
het helaas niet mogelijk om het vermogen op
de testbank van MAHA te testen. Doodjammer,
want dat hadden we wel eens willen zien en
ruiken! Daarmee willen we niet aangeven dat
deze motor ons tijdens de vele testkilometers
ook maar één moment heeft teleurgesteld!
Integendeel, de Volkswagen W12 motor is een
uiterst zachtaardige geweldenaar. Volstrekt
moeiteloos accelereert hij mee met sportwa-
gens van naam, al gaat dat wel gepaard met
een uitermate verontrustende draaikolk in de
90 liter benzinetank. Regelmatig reden we 1 op
5, maar met cruise control aan en op lange
afstanden is 1 op 7 goed haalbaar.
De vijftraps automaat van ZF is een juweel.
Deze schakelt volmaakt onmerkbaar omhoog
en weer terug. Op het instrumentenbord kun
je zelfs in de D-stand zien in welke van de vijf
overbrengingen je rijdt. Heel uniek. De bak kan
ook handmatig sequentieel worden gescha-
keld, maar wie doet dat nou bij een W12.
De motor is gelukkig niet helemaal geruisloos.
Hij produceert een lekker klinkend, zacht
hummend geluid dat bij 120 km/h op een niet
onaangename, licht gierende toon over gaat.
De motor draait dan 2400 t/min. Bij 150 km/h

is dat nog altijd maar 3000 t/min! We reden
nog maar zelden in een auto die ondanks de
zware koets (2294 kg) zo kwiek is!

Chique als een Bentley
Welkom bij Volkswagen, welkom bij Bentley!
De Phaeton is nog altijd een flinke jas kleiner
dan die Britse auto die ook in het portfolio van
VW zit, maar bij het instappen tref je ongeveer
dezelfde hoogwaardige kwaliteit aan die
Bentley al jaren zo’n bijzondere en ook zo’n
exclusieve plaats in de supertop heeft bezorgd.
Alleen de sfeer is wat anders, vooral meer
Duits.
Volkswagen biedt de klant een aantal opties,
en zo was onze testauto van top tot teen
bekleed met het fijnste leder en de fraaiste
soorten hout die je maar kunt bedenken. De
vierzits versie behoort tot de duurdere van de
Phaeton modellen. Hiervan bestaat het inte-
rieur uit vier separate stoelen, elk voorzien van
elektrische verstelling en een eigen klapleu-

VOLKSwagen voor de rijken der aarde

Ultiemecomfort
Hier is-ie dan eindelijk: de ‘onmogelijke’, extreem kost-

bare Volkswagen Phaeton. Toegegeven, hij is zeer

indrukwekkend. Aan de pure kwaliteit van deze auto

twijfelen we geen moment, maar wie koopt er in vre-

desnaam een auto waaraan een prijskaartje hangt

vanaf € 81.875,- en waar levensgroot VW op staat? Een

bijzondere missie…

Indrukwekkend, dat is die absoluut. De opvallende
Passat-neus doet een beetje afbreuk aan het
exclusieve karakter van de Phaeton. Ook hadden
de immense VW-logo’s iets bescheidener gekund.
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ingericht (4 Corner climatronic met bediening
voor en achter, Bi-Xenon verlichting, Park
Distance Control voor en achter, stoelverwar-
ming, stoelventilatie en -massage, etc.) en toch
zul je voor een aantal zaken nog even de beurs
moeten trekken. Voor de navigatie met tele-
foon en TV worden nog behoorlijke bedragen
gevraagd.

ninkje met bergplaats. Dat staat alleen al bui-
tengewoon wonderschoon, en daarnaast zit het
ook nog eens perfect. Net als bij sommige con-
currenten is ook het zitgedeelte van de beide
voorstoelen individueel te verlengen, en
uiteraard laat de stuurkolom zich geheel elek-
trisch hoog-laag stellen of schuiven.
Omdat de ontwerper niet van tochtende airco’s

houdt, is de gehele bovenkant van het dashbo-
ard een compleet uitstroomrooster waardoor
er geen voelbare lucht langs het voorhoofd of
de wangen gaat. Mocht er meer frisse lucht
nodig zijn, dan glijden automatisch en geheel
geruisloos houten panelen weg die de bekende
luchtroosters vrijgeven. Schitterend!
De Phaeton W12 is overcompleet uitgerust en

Dit is nog eens een
echte cockpit. De snel-
heidsmeter reikt tot
320 km/h. Op het multi-
functionele stuurwiel
links de bediening voor
de uitgebreide cruise
control, rechts voor de
telefoon.

Ook achterin beschikken de twee separate stoelen
elk over een opklapbare leuning met een klein
bakje. De achterpassagiers kunnen de stoelen
elektrisch verstellen en het klimaat regelen.

Duitsers noemen de achterkant de
chocoladekant en we zijn het daar
gloeiend mee eens. De combinatie
van de prachtige C-stijl en de mooie
achterlichten plus de vier uitlaten,
prachtig!

Deze Phateon is voorzien van een
multifunctionele monitor en centrale
bediening van vele functies. Het
werkt gelukkig erg eenvoudig.

Volkswagen ontwierp een fraai dashboard zonder
zichtbare uitstroomopeningen voor de ventilatie.
Ook de rest van het interieur is uiterst chique,
vooral wanneer het een 4-zits Phaeton betreft.

Op de middenconsole de mooiste bekerhouders
die we ooit hebben gezien, een heel fraai bakje
met een schitterend rolluikje en de telefoon in de
rechter armsteun.

sensatie

Foto’s: Jan Lieftink
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AUTO 
Test Volkswagen Phaeton 6.0-48V W12 4Motion 

Zwevend tapijt
Volkswagen levert elke Phaeton met een lucht-
veringsysteem dat is voorzien van continue,
snelheidsafhankelijke en elektronische dem-
ping. Ook is Servotronic variabele stuurbe-
krachtiging standaard, evenals een elektronisch
beveiligd onderstel dat de welgestelde Phaeton
klant voor uitglijders behoedt.
Rijden met deze top-VW is een comfort-sensatie
van de hoogste orde. Snelheid met de Phaeton
is geen issue, je merkt het slechts aan de voor-
bij vliegende bomen, weilanden of kantoorpan-
den. Horen of voelen doe je het vrijwel niet,
bijna alle oneffenheden worden perfect glad
gestreken. Je hoort ze meer dan dat je ze voelt,
maar ook dan weer zuiver op afstand. Mede
dankzij de onmerkbaar werkende maar altijd
alerte 4Motion zuigt de VW zich aan de weg. De
koets helt amper merkbaar en de banden doen
volmaakt stil hun zware werk. Dit is een
luxueuze reisauto in optima forma. We hadden
niet anders verwacht… ●

Dick Schornagel

Service op
niveau
De Phaeton-rijder
wordt, hoe kan het
ook anders, via een
display keurig geat-
tendeerd op de
noodzaak van serv-
ice. Afhankelijk van
de gebruiksomstan-
digheden bedraagt
de maximale interval
voor een kleine
beurt 30.000 km of
twee jaar. Dat is dan
vooral een oliebeurt

met enkele aanvul-
lende handelingen
zoals een nieuw inte-
rieurfilter. Voor de
binnenkort te intro-
duceren V10 TDI die-
sel geldt dezelfde
servicetermijn.
Belangrijk is gebruik
van de juiste, hoog-
waardige longlife
motorolie. Bij de V6
moet die voldoen
aan de VW-norm

503.00, voor de W12
is 503.01 voorge-
schreven en voor de
V10 TDI 506.01. De
W12 slokt 11,8 liter
op en de V10 TDI 10
liter.
Rondom zijn de rem-
men voorzien van
slijtage-indicatoren,
dus benodigde werk-
zaamheden aan de
remmen kondigen
zich vanzelf aan.
Luchtfilter en de
dubbel-platinabou-
gies (12 stuks bij de
W12!) komen na 4
jaar aan de beurt en
na zes jaar wordt de
batterij vervangen
van de SBC-sensoren

(bandenspanning-
controle). Nog een
aardig servicedetail
is dat bij 150.000 km
het versnellingsbak-
steunrubber ver-
nieuwd moet wor-
den bij de W12 met
trekhaak.
Klepspelingcontrole
is (gelukkig) niet
nodig en de benzine-
motoren zijn voor-
zien van een onder-
houdsvrije distribu-
tieketting. Bij de V10
TDI worden zelfs
tandwielen voor de
distributie toegepast.
Alle transmissies zijn
voor het leven
gesmeerd. ●

Afgedekt door een imposante kunststof kap, ligt
de W12 met 48 kleppen strak in het vooronder. Hij
schopt het tot 550 Nm en dat voor een benzine-
motor!

Ook de bandenspanning wordt elektronisch
bewaakt, inclusief het reservewiel.
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Meting: Volkswagen

Testmetingen
Max. motorvermogen (fabrieksopgave): ............ 309 kW bij 6000 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave):............................ 550 Nm bij 3000 t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: .... 4,9 sec. ......0-100 km/h: 6,7 sec. ....80-120 km/h:....5,5  sec.

Geluidsmetingen:

80 km/h: ........58 dBA ......100 km/h:....61 dBA ......120 km/h: ........64 dBA

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: 23,9 liter op 100 km ................Buitenweg: 10,9 liter op 100 km

Combinatierit: ............................................................15,6 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ..........................................16,9 liter op 100 km

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..................................................250 km/h

De gekozen
materialen,
de solide

en smaakvolle afwer-
king, de verwennen-
de sfeer; ze zijn op
zich al bijna voldoen-
de om de aanschaf
van een Phaeton te
overwegen. Maar
meer nog overtuigde
ons de zijdezachte,
krachtige, nimmer
gestresste W12 mo-
tor. Wat een pracht-
stuk en dat in combi-
natie met die voor-
treffelijke ZF-bak!

Volkswa-
gen werkte
hard aan

een sprekend ‘brand
image’, maar 
€ 150.000,- voor een
Volkswagen, dat is
toch even slikken!
Zelfs dan nog moet
je extra betalen voor
een navigatiesysteem
en klavierlak, en zijn
soft close portieren
niet eens te koop. Je
moet maar lef heb-
ben als autofabri-
kant.

Modelserie en prijzen
VW Phaeton 3.2-24V V6 5-zitter: ............................................€ 81.875,-

VW Phaeton 3.2-24V V6 4-zitter: ............................................€ 98.425,-

VW Phaeton 6.0-48V W12 5-zitter:........................................€ 140.875,-

VW Phaeton 6.0-48V W12 4-zitter:........................................€ 149.725,-

ABS: ..............................................................................................standaard

ASR: ..............................................................................................standaard

Stabiliteitsregeling: ....................................................................standaard

Remassistent: ..............................................................................standaard

Zij-airbags: ..................................................................................standaard

Windowbags: ..............................................................................standaard

Xenon-verlichting: ......................................................................standaard

Elektrische ruiten: ......................................................................standaard

Elektronische klimaatregeling: ................................................standaard

Cruise control: ............................................................................standaard

Navigatiesysteem: ............................optie (€ 8.610 i.c.m. audio/telefoon)

Automaat: ..............................................standaard (optie op V6 € 2.650,-)

Lederen bekleding: ..................standaard (optie op V6 5-zitter € 4.185,-)

Elektrisch schuif/kanteldak: ............................................optie (€ 2.095,-)

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