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MOTOREN 
Audi 4.0 V8 TDI

Als je eenmaal de macht gevoeld hebt waarmee
de A8 4.0 TDI vanaf de laagste toerentallen ver-
snelt zodra je ook maar een streepje gas geeft,
laat je de 4.2 V8 benzineversie er zo voor staan.
Als iemand anders tenminste de rekening
betaalt, want het kost wel wat (€ 107.900). Voor
je dat terugverdient met een diesel die 1:10
loopt als je geen haast maakt… Dat vergt enige
beheersing, wetende dat het mogelijk is van 0
naar 100 te sprinten in een ongeloofwaardige
6,7 seconden. Waarbij je niet meer mag ver-

wachten dat de koppelomvormer soepel aan-
grijpt, waarbij je heel precies voelt hoe bij het
vertrek alle spelingen uit de vierwielaandrij-
ving worden geramd, en waarbij de besturing
goed voelbaar verstrakt tot het ergste accelera-
tiegeweld voorbij is.
Kortom, ook op dieselgebied speelt zich een
prestatierace af waarbij je vraagtekens kunt
zetten. Pas goed drie jaar geleden bracht Audi
zijn 3.3 V8 TDI, nu alweer is er een volledig
nieuwe motor. BMW en Mercedes gingen toen

meteen voor vier liter inhoud met hun V8 die-
sels, Audi doet dat nu ook en perst er meteen
meer vermogen uit. Momenteel alleen overtrof-
fen door de vijfliter V10 van Volkswagen, maar
diens Phaeton weegt om en nabij 400 kg meer
en daarom is een Audi A8 TDI toch sneller.

Kort gebouwd
De technische opzet van de 4.0 V8 komt wel
overeen met de voorgaande 3.3, maar als basis
dient het nieuwe, ultrakorte V8-blok dat in de
S4 debuteerde. Scheelt 15 cm in lengte met
‘een concurrerende V8 diesel’, doordat de
distributie verplaatst is naar de transmissiezij-
de. Daarbij stapte Audi over van een tandriem
naar een kettingenstelsel, wat ook iets minder
bouwlengte oplevert. Om de totaal benodigde
motorinbouwruimte korter te houden splitste
men de inlaatluchtkoeling in tweeën, met radi-
atoren naast de motor.
Verder is alles wat op en aan de motor nodig is
onder en tussen de cilinderbanken gepropt.
Vooraan tussen de cilinders zit de aircocom-
pressor. Achteraan vinden we de nieuwste
Bosch common rail inspuitpomp, met een

Dankzij geleiders over vrijwel alle vrije lengtes
wordt het geen klapperconcert met vier onder-
houdsvrije enkele rollenkettingen voor de distribu-
tie. Elke ketting heeft een hydraulische spanner,
aan het andere eind van de cilinderkoppen zijn de
in- en uitlaatnokkenassen gekoppeld met tandwie-
len. De voorste ketting drijft pompen voor water,
olie, rem- en stuurbekrachtiging aan. Merk op dat
het erg platte carter dwars onder de motor hangt,
waar het meteen dient als montagesteun voor de
turbo’s.

Diesel uit Audi’s nieuwe V8 generatie

Wie biedt meer?
Met enige diplomatie moet Audi zeggen dat zijn nieuwe A8 nu ‘de sterkste V8 diesel

van de markt’ is. Want de V10 diesel van mama Volkswagen is nog wat sterker. Maar

de A8 4.0 TDI is wel ‘‘s werelds snelste diesellimousine van dit moment’, een VW

Phaeton 5.0 TDI weegt namelijk een stuk meer. Welke hoogstandjes zet Audi in voor

dieselgeweld op topniveau?
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pen in gekomen, zodat de verbranding zo
gelijkmatig en volledig mogelijk verloopt.
Daaraan helpt natuurlijk ook de tweede gene-
ratie inspuiting, met van 1300 naar 1600 bar
verhoogde druk en nieuwe inspuitventielen
met zeven in plaats van zes gaatjes. De ventie-
len werken nog met een magneet (Bosch komt
later met piëzo-injectoren), maar dat gaat al
snel genoeg om bij lage belasting twee voorin-
spuitingen toe te passen. Bij hogere belasting is
dat er maar één.
Dubbelwandige uitlaatspruitstukken zorgen
voor minimaal energieverlies in het uitlaatgas
voordat het de turbo is gepasseerd, anderzijds
moet het uitlaatgas zoals gezegd gekoeld wor-
den voor recirculatie ter beperking van de pro-
ductie van stikstofoxiden. Die ontstaan al min-
der doordat de compressie verlaagd werd van
18,5 naar 17,5:1, met als gevolg een lagere ver-
brandingstemperatuur en daardoor minder
vorming van stikstofoxiden. Dat is een algeme-
ne trend in de dieselontwikkeling: gekoelde en
elektronisch gedoseerde terugvoer van uitlaat-

onderhoudsvrije tandriem aangedreven vanaf
een inlaatnokkenas. Daaronder zitten twee
waterkoelers voor de uitlaatgasrecirculatie,
uiteraard is veel moeite gestoken in schoon uit-
laatgas. Onder de rechter cilinderbank huist,
weggestopt achter een turbo, de watergekoelde
generator. Onder de linker cilinderbank wer-
den thermostaat, startmotor, water- en olie-
pomp en de andere turbo weggemoffeld.
De turbo’s met variabele geometrie worden
elektronisch geregeld zodat ze gelijke druk
leveren. In principe heeft elke cilinderbank
zijn eigen turbo, maar de beide inlaathuizen
tussen de cilinderbanken hebben wel een veref-
feningsleiding. Elektronische regeling van de
compressorgeometrie helpt mee aan een betere
respons bij laag toerental. Er is dus bij elke
turbo een elektromotor om de leidschoepen in
de compressor te verstellen, in plaats van de
gebruikelijke vacuümdoos.

Nog geen EU 4
De overgang van sleep- naar roltuimelaars bij
de vier kleppen per cilinder scheelt volgens
Audi in mechanisch geluid, interne wrijving en
uitlaatemissie. Dit omdat de roltuimelaars con-
tinu spelingvrij tegen de nokkenas worden
gedrukt. De inlaatkanalen zijn optimaal
gevormd voor de opwekking van werveling. Er
zijn in twee stappen schakelbare wervelklep-

Met alles erop en eraan zie je al dat de 
V8 TDI één bonk spieren is. Vrijwel elke loze ruim-
te werd opgevuld met hulpaggregaten. Ook ver-
sterken de aangebouwde tussenkoelers nog eens
de impressie dat deze motor erg kort bouwt, met
een grotere breedte dan lengte.

Het lijkt de prestatiegrafiek van een heel oude
diesel, met erg klein toerenbereik. Tot je leest
welke cijfers naast het afgekapte begin van de
krommen staan. Bij zo’n 1300 t/min schopt deze
motor er al meer vermogen uit dan de eerste VW
Golf GTI maximaal haalde, en een onvoorstelbare
580 Nm koppel!

3936 cm3

202 kW (275 pk) bij 3750 t/min
650 Nm bij 1800 – 2500 t/min
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MOTOREN 
Audi 4.0 V8 TDI

blokken met één ‘V2 schijfje’ extra bij
Volkswagen, want daar is het blok van alumini-
um terwijl Audi het bij gietijzer houdt. Dat is
wel speciaal ijzer, ‘vermikular graphit guss’,
een gietijzersoort met veel koolstof in een speci-
ale structuur, dubbel zo sterk als gewoon grijs
gietijzer en 15% lichter. Daardoor weegt de V8
diesel een relatief bescheiden 270 kg.
Officieel wil Audi niet ingaan op de komst van
een kleinere diesel voor de A8, ‘dat laten we
afhangen van de reacties uit de markt, of er
behoefte aan is’. Het is echter geen groot
geheim dat volgend jaar een V6 komt: laat ons
eens raden, een 3.0 met nog een ‘V2 schijfje’
minder dan de V8? Zo was het ook al bij de 2.5
V6 en 3.3 V8 diesels in de vorige A8 generatie,
met gelijke maten voor boring en slag. We
horen dat die nieuwe V6 diesel meer dan 147
kW/200 pk zou gaan leveren. ●

Peter Fokker

Het trillingdempend gietijzeren blok heeft bovenin
openingen om koelwater door te laten naar de
EGR-koeler tussen de cilinderbanken. Het wel zeer
degelijke krukaslagerblok toont dat enorme
krachten in het spel zijn, het aluminium onderblok
verstijft de motor nog extra.

Een elektronisch geregelde stelmotor bedient de
verstelbare compressorschoepen voor optimaal
snel opbouwen van laaddruk bij laag toerental, de
turbo’s leveren liefst maximaal 1,2 bar overdruk
bij 220.000 t/min.

Vrij opmerkelijk voor
een diesel is dat Audi
wervelkleppen toepast,
die bij deellast één
inlaatkanaal per cilin-
der afsluiten. Het
afsluitbaar kanaal heeft
ook nog een vormge-
ving om extra werve-
ling op te wekken als
de klep open staat. Ook
bij een diesel is werve-
ling in de inlaatlucht
belangrijk om volledige
en schone verbranding
te bereiken.

komt dat lage geluidsniveau vooral voort uit de
goed geregelde verbranding, er wordt geen mel-
ding gemaakt van buitengewone isolerende
materialen of maatregelen. Ook bij deze diesel
is een geautomatiseerde start mogelijk gewor-
den, een verwennerij die nog niet lang uit top-
klassers met benzinemotor bekend is. Snelstart
vereist het nieuwste elektronisch gestuurde
voorgloeisysteem, waarmee een diesel in onge-
veer een seconde startklaar is. Met één druk op
de startknop zorgt elektronica verder automa-
tisch dat de startmotor wordt geactiveerd, net
zo lang tot de motor aanslaat.
Het kan natuurlijk niet missen dat er tevens
elektronica is om het service-interval te bepa-
len, dat daarmee variabel wordt in verhouding
met de gebruiksomstandigheden. Het is dus
voor de eigenaar feitelijk niet meer van belang
dat uiterlijk elke twee jaar of 30.000 km een
inspectie- of servicebeurt nodig is, dat wordt
vanzelf op het dashboard gemeld. Respectabel,
dat een diesel die zulke prestaties levert ook
nog eens lang zonder onderhoud kan. Mits de
omstandigheden gunstig zijn. Er zit wel een
trucje achter, zien we bij een blik op de specifi-
caties. Liefst 12,5 liter olie gaat er in de motor,
dat moet wel deels een flinke reservevoorraad
zijn om de olietemperatuur laag te houden en
een te laag oliepeil zelfs bij lange verversing-
stermijn te voorkomen. We hebben het even
nagezocht, de 4.2 V8 benzinemotor en variabel
service-interval redt het met 7,5 liter olie.

Toekomstige ontwikkeling
Het is aardig om nog wat vergelijkingen te trek-
ken met de 5.0 V10 diesel van Volkswagen.
Opmerkelijk genoeg komen we overeenkomsti-
ge maten tegen: cilinderafstand, 90° V-hoek,
boring en slag zijn gelijk aan die van de Audi
V8. Ze kunnen dus met dezelfde machines
bewerkt worden. Toch zijn het geen gelijke

gas, en een zo laag mogelijke compressie.
Dan zijn er nog voor- en hoofdkatalysatoren,
toch komt de 4.0 TDI niet veel verder dan de EU
3 standaard voor uitlaatgassen. Om de eisen
vanaf 2005 (EU 4) te halen zal een roetfilter
nodig zijn, maar daar begint Audi niet aan tot-
dat zeer zwavelarme diesel overal verkrijgbaar
is. Dan kan het roetfilter op gezette tijden
schoongebrand worden door aanpassing van de
inspuiting. Om problemen met opbouw van
asresten in het roetfilter door verbrande zwavel
te ontlopen voelt men blijkbaar niets voor het
Peugeot-systeem. Dat systeem doseert een speci-
ale toevoeging in de brandstof zodat roet en as
(na)verbrand kunnen worden, zonder de nood-
zaak van zeer zwavelarme diesel, waarvan vele
merken hopen dat wettelijke regels snel tot
algemene verkrijgbaarheid zullen leiden.

Elektronische gemakken
De geluidsisolatie is bij de A8 TDI meer dan dik
in orde. Alleen bij de koude start hoor je echt
het verschil met een benzinemotor. Kennelijk
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