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TECHNIEK 
Peugeot 206 WRC: van standaard-body tot rallykampioen

OK, vierwielaandrijving en een turbo zijn toege-
staan, maar de WRC-regels zijn streng. De rally-
auto moet toch echt een beetje op een produc-
tieauto lijken, dus dat betekent om te beginnen
de motor voorin. Bovendien mag die motor in
de basis niet van een productiemotor afwijken,
cilinderblok en kop blijven gelijk en erger, alle
ingeademde lucht moet door een 34 mm res-
trictor. Daarmee is, hoe je het ook wendt of
keert, het vermogen beperkt tot zo’n 300 pk en
is het vooral de kunst om dat vermogen zo
effectief mogelijk op de ondergrond over te
brengen.
Wie bij Peugeot Sport, het productie-atelier van
de Peugeot WRC-auto’s, een motorenfabriek ver-
wacht komt dan ook bedrogen uit. De motoren
komen, klaar voor inbouw, van Pipo Moteur.
Dat bedrijf uit Valence maakt de XU9J4-moto-
ren, bekend uit de 405 MI 16 en de 205 GTI,

geschikt rallygebruik. Zo bereidt Pipo de moto-
ren voor op de montage van een turbo. Onder
meer door naverbranding tijdens de uitlaatslag
mogelijk te maken. Die houdt de turbo op toe-
ren bij laag motortoerental om een turbogat te
voorkomen. 
Opvallend is dat in het vooronder van de nieu-
we 307 CC WRC ook een aangepaste versie van
dezelfde oude motorgeneratie ligt.
Homologatie kon nog net omdat die XU7JP4-
motor nog in enkele productieseries van de
406 wordt gebruikt. De reden om niet over te
gaan op de nieuwere EW-motorengeneratie is...
tijd. De beschikbare ontwikkelingstijd voor de
nieuwe rallyauto bedroeg maar net een jaar, te
weinig om een nieuwe motorengeneratie
geschikt te maken voor WRC-gebruik, wel vol-
doende om nog eens 30 Nm extra koppel te
genereren uit een motor van de XU-generatie.

Van 206-body tot rallymonocoque
De 180 mensen die zich bij Peugeot Sport met
de WRC-auto’s bezighouden hebben het moto-
renwerk dus uitbesteed, hetzelfde geldt voor de
carrosserie. Specialist Matter krijgt een kale
standaard 206-body geleverd en neemt die ste-
vig onderhanden. De body krijgt een midden-
tunnel om montage van transmissie en cardan
mogelijk te maken. Om voldoende ruimte te
bieden aan 18 inch velgen met brede banden
krijgt de auto aangepaste wielkasten en spat-
borden. Overigens is er voor de aanpassing van
de wielkasten achter een extra reden. De stan-
daard 206-achterwielophanging kent een tor-
sie-as met langsarmen. Om vierwielaandrijving

Zo komen jaarlijks zo’n 15 rally-monocoque’s bij
Peugeot Sport binnen. Inclusief kooiconstructie,
versterkingen en verbredingen en andere aanpas-
singen.

Geboorte van een
rallykampioen
De Peugeot 206 WRC gaat met pensioen. De auto debu-

teerde in 1999 en behaalde 24 overwinningen in 61 WK-

rallies. Dat resulteerde in

twee wereldkampioenschap-

pen voor rijders en drie voor

constructeurs. Bij de eerste

rally van het komend sei-

zoen, die van Monte Carlo,

staat zijn opvolger aan de

start, de 307 CC WRC. AMT

maakte kennis met het team

van Peugeot Sport in Vélizy

en nam afscheid van een

legende.
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...stript de auto na afloop
om hem dan in twee
weken weer geheel op te
bouwen. Overigens gaat
een auto maar vier rallies
mee. Daarna gaat hij voor
een jaar of twee in de
opslag om pas dan aan
een privéteam te worden
verkocht. De 2001-auto’s
zijn nu in de aanbieding,
prijs € 500.000,-. Duur?
“Valt wel mee”, vindt
perschef Jean-Claude
Lefebvre, “het is inclusief
spareparts!”

Een blik op het werk van carrosserie-
bouwer Matter. De transmissietunnel
geeft ruimte aan een in de lengte
geplaatste versnellingsbak en een
cardanas.

Chief engineer Michel Nandan bij zijn voormalig
zorgenkindje, de in de lengte geplaatste transmis-
sie: “De haakse overbrenging tussen motor en
transmissie introduceerde veel trillingen in de
auto. Daardoor ontstonden problemen in de aan-
drijflijn maar ook in allerlei andere componenten
in de auto.”

Een Peugeot 206 WRC kost zo’n € 600.000,-. Bijna de helft van
dat bedrag gaat op aan elektronica. Nandan: “Met die elektro-
nica meten we letterlijk alles wat er in de auto maar te meten
is. Dankzij die metingen is de terugkoppeling door de rijder
minder belangrijk geworden. Het is nu vooral belangrijk dat hij
constant rijdt, zodat hij de metingen niet beïnvloedt door varia-
tie in zijn rijstijl. De uitkomsten van de metingen hebben ons
geholpen om bijvoorbeeld het trillingsprobleem van de trans-
missie op te lossen.” Desondanks heeft Nandan in de nieuwe
307 CC WRC toch gekozen voor een transversale opstelling van
de transmissie: “De 307 biedt er de ruimte voor en met deze
opstelling gaat er minder vermogen verloren in de transmissie.”

Het is niet alleen maar hightech bij
Peugeot Sport. Er moeten ook ge-
woon rubbers en portieren gemon-
teerd worden. Een monteur heeft er
overigens wel een heel afwisselende
baan. Hij blijft namelijk bij een auto.
Hij werkt mee aan de opbouw, gaat
mee naar de rally waar de auto rijdt
en...
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TECHNIEK 
Peugeot 206 WRC: van standaard-body tot rallykampioen 

Deze veerpoot lijkt niet op de standaard 206-
achterwielophanging. Michel Nandan had liever
dubbele driehoeksarmen gezien, maar die afwij-
king van het origineel laten de WRC-reglementen
niet toe.

Dempers en veren, grofweg kent de 206 WRC vier
soorten. Die voor het echt ruige werk zijn gereser-
veerd voor de Safari-rally en worden tijdens de
WRC niet ingezet. Blijft over, veren en dempers
voor asfalt, voor gravel en voor steenachtige
bodem.
Voor wat de dempers betreft gaat die indeling
lang niet ver genoeg. Peugeot produceert zijn
dempers in eigen huis en heeft voor de 206 WRC
in vier jaar tijd al meer dan 330 verschillende vari-
anten gebruikt. Ongeveer een maand voor iedere
rally wordt er getest op enkele representatieve
klassementsproeven. Na die tests beslist het team
welke specifieke dempers meegaan naar de rally.
Die bagage bestaat uit zo’n stuk of zeven setjes
per auto.

Tussen de klassementsproeven door
rijden WRC-auto’s gewoon over de
openbare weg. Daarom mag een
kenteken niet ontbreken.

Montage van het interieur, hoewel
het niet de luxe van een alledaagse
personenauto biedt, ziet het er ver-
zorgd uit. Zaken als airbags of een
entertainmentsysteem ontbreken
maar er is wel een op maat gemaakt
stuurwiel (met ring voor de bediening
van de sequentiële versnellingsbak),
in dit geval voor Marcus Grönholm.
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mogelijk te maken staat het WRC-reglement
veerpoten toe. Daar moet de carrosserie dan
natuurlijk wel plaats voor vrijmaken. 
Verder last Matter een kooiconstructie in de
body. In totaal is daar zo’n 50 meter stalen buis
mee gemoeid. Als dat er allemaal in zit, krijgen
eerder verwijderde delen als het dak en de zij-
panelen hun plaatsje op de auto terug en zijn
er zo’n 500 arbeidsuren verstreken. Een stan-
daard 206-body is geen rups en een oerstijf 206
rally-monocoque is geen vlinder, maar de meta-
morfose die in die tijd heeft plaats gevonden is
er niet kleiner om.
Het testen van de rallyauto’s doet Peugeot Sport
wel zelf, hoewel veel testwerk niet in Vélizy
maar op locatie plaatsvindt. Op pre-event tests
bijvoorbeeld. Daar, op de klassementsproeven
van een komende rally, wordt beslist over de
settings. In de week voor de rally komen dan de
puntjes op de i. Voor drie fabrieksauto’s is op
de rallylocatie een team van 80 mensen op de
been. En ze laten niets aan het toeval over. Per
auto gaan er bijvoorbeeld zo’n 200 banden mee.
Gedurende de wedstrijd verslijt een auto er een
stuk of veertig (levensduur 60 km). De overige

moeten mee omdat de omstandigheden altijd
kunnen nopen tot de keuze voor een andere
compound.

Bouwen, strippen, bouwen
Het opbouwen van de auto’s gebeurt wel in
Vélizy. We grepen de laatste gelegenheid aan

om nog een nieuwe 206 WRC gebouwd te zien
worden en we zagen tevens het strippen en her-
bouwen van auto’s die terugkwamen op het
thuishonk na de ontberingen van een WRC-
rally. ●

Erwin den Hoed

Onderhuids weinig verschil
206 WRC 307 CC WRC 

Motor

Type ..................................................XU9J4 ....................................................................................XU7JP4 ....................................................................

Cilinders ............................................4 ............................................................................................4 ..............................................................................

Cilinderinhoud (cm3) ......................1997 ......................................................................................1997 ........................................................................

Boring x slag (mm) ..........................85 x 88 ..................................................................................85 x 88 ....................................................................

Max vermogen (pk) bij t/min ........300/5250................................................................................300/5250 ..................................................................

Max koppel (Nm) bij t/min ............550/3500................................................................................580/3500 ..................................................................

Kleppen (per cilinder) ....................4 ............................................................................................4 ..............................................................................

Cilinderkop en -blok ......................Aluminium..............................................................................Aluminium ................................................................

Turbo ................................................Garrett Honeywell ..................................................................Garrett Honeywell ....................................................

Smering ............................................Wet sump ..............................................................................Wet sump ................................................................

Transmissie

Koppeling ........................................Carbon, drie platen ................................................................Carbon, drie platen ..................................................

Versnellingsbak................................X-trac 5-speed, longitudinaal ................................................Hewland 5-speed, transversaal ................................

Diffs ..................................................Actief voor, centraal en achter ..............................................Actief voor, centraal en achter ..................................

Onderstel ............................................................................................................................................................................................................................

Wielophanging ................................Mc Pherson voor en achter ....................................................Mc Pherson voor en achter ......................................

Remschijven voor (mm) ..................370 (onverhard: 295) geventileerd ........................................370 (onverhard: 295) geventileerd ..........................

Remklauwen voor............................8 zuigers ................................................................................8 zuigers ..................................................................

Remschijven achter (mm) ..............370 (onverhard: 295)..............................................................370 (onverhard: 295) ................................................

Remklauwen achter ........................4 zuigers ................................................................................4 zuigers ..................................................................

Wielen ..............................................8 x 18” (onverhard 7x15”) ....................................................8 x 18” (onverhard 7x15”) ......................................

Banden ..............................................Michelin 20 x 65 x 18” (onverhard: 17 x 65 x 15”) ..............Michelin 20 x 65 x 18” (onverhard: 17 x 65 x 15”) ..

Afmetingen

Wielbasis (mm) ................................2468 ......................................................................................2610 ........................................................................

Lengte (mm) ....................................4005 ......................................................................................4334 ........................................................................

Breedte (mm) ..................................1770 ......................................................................................1770 ........................................................................

Hoogte (mm) ....................................1370 ......................................................................................1370 ........................................................................

Gewicht (kg) ....................................1230 ......................................................................................1230 ........................................................................

Inhoud brandstoftank (l) ................85 ..........................................................................................90 ............................................................................

Naast controle van de elektronische
systemen worden motor en aandrijf-
lijn uitvoerig aan de tand gevoeld op
de eigen vermogenstestbank. Geen
WRC-auto verlaat Vélizy zonder uit-
gebreide controle van alle systemen.
Dat gold voor de 206 en dat geldt
voor de 307 CC.

Een belangrijk moment, montage
van de motor. Voor wie de contouren
van het aggregaat herkent: inder-
daad, dit is de motor uit onder meer
de 205 GTI. Wel heeft motorenspeci-
alist Pipo hem onderhanden geno-
men, zoals te zien aan de turbo. Door
die bemoeienis hangt aan de motor
een prijskaartje van € 100.000,-.
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