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AUTO 
Audi A8 technisch bekeken

Zwaar beladen met nieuwe snufjes

Nu nog mooier
De eerste A8 heeft erkenning gebracht voor Audi in de

hoogste autoklasse, en daar gedraagt het merk zich ook

naar in de opzet van de tweede A8 generatie. Topklasse

zit niet alleen in formaat en prijs, ook het opnemen van

de nieuwste en meest verfijnde voorzieningen in combi-

natie met doorontwikkeling in een herkenbare stijl

geeft onderscheid

Met de eerste A8 introduceerde Audi moderne
aluminium carrosseriebouw. De constructie
was gebaseerd op een ruimtelijk frame in plaats
van de zelfdragende stalen structuur, die niet
zomaar in aluminium gekopieerd kan worden.
Er kon nauwelijks verwacht worden dat Audi
weer zulk baanbrekend werk zou verrichten.
We zien nu andere merken voorzichtig volgen,
zoals Jaguar voor de nieuwe XJ en BMW in de

nieuwe Rolls-Royce. Onderwijl heeft Audi de
aluminiumbouw uitvoerig doorontwikkeld om
er efficiënter mee te werken. Minder en grotere
delen, vaak ter vervanging van wat in de vorige
A8 een samenstel van diverse delen was.
Audi gelooft niet zo in lijmen, waar Jaguar veel
gebruik van maakt. Er zijn betere lastechnieken
ontwikkeld, maar het belangrijkst zijn verbin-
dingen met stansnieten, die Jaguar ook benut.

Een stansniet verbindt twee lagen plaat zonder
geheel door de onderste heen te gaan, waar een
bron voor corrosie zou kunnen ontstaan. De
nieten moeten speciaal behandeld zijn, want
direct contact met andere metalen roept bij
aluminium corrosie op. Ook op huidvocht rea-
geert aluminium snel, het vergt omzichtige
behandeling in de schadewerkplaats. Maar hoe-
wel gespecialiseerde kennis nodig is in de
omgang met aluminium is er in Audi’s onder-
vinding geen ernstig probleem opgekomen in
onderhoud en reparatie van deze auto’s.

Geregeld rijgedrag
Audi wilde de A8 ook in praktische eigenschap-
pen meer onderscheidend maken. Het moest in
de topklasse een sportief, dynamisch aanbod
zijn. Waaraan niet het comfort ten offer mocht
vallen, zodat men uitkwam bij elektronisch
geregelde luchtvering. In hoofdlijnen hoefde de
wielophanging daarvoor niet te veranderen,
alleen achter was enige verbouwing nodig om
van afzonderlijke schroefveren en dempers over
te gaan op een concentrische luchtveer/demper.
De traploos variabele schokdemping komt van
een Sachs CDC-systeem, in korte tijd door heel
veel merken ontdekt. Veel keus is er namelijk
nog niet in dempers met traploze regeling.
Luchtvering heeft het voordeel dat die zich
automatisch aanpast aan de belading en een
constant veergedrag biedt. Anderzijds kun je
het karakter variëren met elektronische rege-

Het concept van de A8 met zijn aluminium
opbouw en permanente vierwielaandrijving is ver-
der verfijnd maar niet wezenlijk veranderd.
Toepassing van regelbare luchtvering in plaats van
schroefveren met conventionele schokdempers
betekent wel een hele ingreep.
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ling. Uitwendige reservoirs maken omschake-
ling tussen klein of groot luchtvolume moge-
lijk, dus stugge of soepele veer. Daarnaast is de
luchtdruk aanpasbaar. En met de vorm van de
luchtbalg is variabele stijfheid afhankelijk van
de inveerweg mogelijk.
Audi koos voor gecombineerde regeling van
vering en demping, met automatische hoogte-
variatie. De rijder kiest een ‘karakter’ en hoeft
(of kan) niet experimenteren met combinaties
van veer- en demperregeling. Waarbij de moge-
lijkheden begrensd worden doordat de stabilisa-
torstangen hetzelfde blijven. Blijkbaar wilde
Audi niet zo ver gaan als BMW met zijn elektro-
hydraulisch verstelbare stabilisatoren voor de 7-
serie.

Verbeterde aandrijflijn
Vooralsnog borduurt de aandrijving voort op
het stramien van de voorganger. Het quattro
aandrijfsysteem is ongewijzigd, alleen de
manier waarop het nu in de transmissie is
opgenomen, is een stuk mooier. De nieuwe
zestraps automaat is zodanig gebouwd dat deze
iets verder achter de voorwielen ligt. Ook de
motor is meer naar achter geplaatst, voor een
betere gewichtsverdeling.
De 3.7 en 4.2 V8 met vijf kleppen per cilinder

zijn doorontwikkeld uit het voorgaand model.
Een verstelbare inlaatnokkenas hadden ze al, de
verstelling werkt wat ongebruikelijk. Een tand-
riem drijft de uitlaatnokkenassen aan, met
korte kettingen zijn de inlaatnokkenassen
eraan gekoppeld. Een verstelbare spanner zorgt
dat de hoekstand tussen in- en uitlaatnokkenas
kan veranderen. Dit systeem is alleen niet
bruikbaar om ook de uitlaatnokkenas te verstel-
len, zoals het dubbel VANOS van BMW.
Een verstelbare inlaatlengte had de 3.7 V8 al,
ook de 4.2 kreeg dat nu. Simpelweg met klep-
pen die al of niet een stuk extra inlaatkanaal
openstellen. Bij de 3.7 gaat dat in twee fasen en
zijn er dus drie inlaatlengtes.
Een primeur heeft de A8 met als optie een uit-
gebreid keyless entry systeem met een vingeraf-
druklezer. Die zit in de startknop gebouwd,
maar heeft niets met startblokkering te maken.
Voorlopig is alleen de instelling van een reeks
persoonlijke voorkeuren eraan gekoppeld, daar

de lezer nog een foutmarge van rond 2% heeft.
De kans dat een rechtmatig eigenaar door zijn
eigen auto niet herkend wordt wil Audi niet
lopen. De startbeveiliging loopt via de sensoren
van de keyless entry, die wel 100 procent
betrouwbaar waarnemen of een nabijzijnd per-
soon de juiste autosleutel bij zich draagt. In dit
geval een sleutel waarmee desnoods met
‘ouderwetse’ afstandsbediening de auto geo-
pend kan worden. ●

De sterk verwante 3.7 en 4.2 achtcilinder motoren
zijn verbeterde versies van hun voorgangers in het
oude model A8. Ook de 4.2 (afgebeeld) heeft nu
een variabel inlaattraject, de schakelkleppen zijn
hier zichtbaar. Opmerkelijk is de korte aandrijfket-
ting tussen de nokkenassen van één cilinderrij, die
ook gebruikt wordt voor verstelling van de inlaat-
nokkenas.

Er is veel werk gemaakt van een nieuwe zestraps automaat,
met daarin opgenomen het middendifferentieel en vooras-diffe-
rentieel. De vooras loopt nu tussen koppelomvormer en vlieg-
wiel door (voorheen voorlangs de versnellingsbak), om de
motor verder naar achter te kunnen plaatsen.

Audi heeft een primeur met bochtverlichting.
Gedwongen door nog niet aangepaste wettelijke
eisen is het statisch licht dat nog niet meedraait.
Een extra halogeenlampje dat deels is afgedekt
schijnt in een speciale reflector die bijna dwars
tussen de koplampen staat. Elektronica regelt
wanneer deze extra bochtverlichting aan gaat.

1 = Differentieel
2 = Aandrijfkop
3 = Hulpas
4 = Oliepomp voor koeling verdeeltransmissie
5 = Ontluchting verdeeltransmissie
6 = Torsendifferentieel
7 = Aansluitflens cardanas
8 = Verdeeltransmissie
9 = Olievulplug
10= Mechatronica
11= Oliezeef
12= Oliekoelers verdeel- en automaattransmissie
13= Vooras
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