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AUTO 
Audi A6 technisch bekeken 

Veel overeenkomst met A8, nieuwe motoren

Zo goed als top
Met enige regelmaat is er gespeculeerd of Audi na de A8 ook een nieuwe generatie

van de A6 nog eens geheel in aluminium zou bouwen. Maar nee, de nieuwe A6 is

weer van staal. Verder doet hij echter maar erg weinig onder voor de huidige A8. Tot

en met het motorgamma, bij de A6 aangevuld met heel mooie nieuwtjes.

Niet alleen in vormgeving en grootte benadert
de A6 zijn grotere broer A8, ook in sportiviteit
moest hij daarbij aansluiten. Terwijl de voor-
gaande A6 juist meer aan de comfortabele kant
was. Voor het gewenste sportieve gevoel zorgen
een aangepast onderstel, grotere spoorbreedten
en een meer gebalanceerde gewichtsverdeling.
Daar komt toch aluminium bij kijken. Om het
zwaartepunt meer naar achteren te krijgen zijn
motorkap en voorste spatschermen van alumi-
nium en ging ook de accu naar de achtersteven.

Geactualiseerd
Voor onderstel en aandrijflijn combineert Audi
veel techniek uit de A8 met vernieuwde ele-
menten uit de vorige A6-generatie. De voorwiel-
ophanging met veerpoten en zowel boven als
onder twee tot een driehoeksvorm
gecombineerde aluminium
armen komt uit de oude A6,
maar is voor het nieuwe model
herzien. Standaard is
hydraulische
Servotronic-stuur-
bekrach-
tiging,

voorheen was deze elektronisch geregelde
bekrachtiging voor de meeste A6-versies een
extra.
De achteras met meervoudige draagarmen lijkt
veel op die van de A8, voor het eerst maakt
Audi geen onderscheid meer tussen versies met
voor- en vierwielaandrijving. Ook zonder vier-
wielaandrijving zit er nu deze mooie as onder,
in plaats van een simpele semi-onafhankelijke
torsie-as. De hele bodemgroep en zoveel moge-
lijk van de carrosserie worden uit
het oogpunt van effici-
ënte productie
gelijk

gehouden voor sedan, komende Avant station-
car en al of geen quattro aandrijving. Ook weer
uit de A8 haalt Audi de volgend jaar als optie
komende luchtvering met variabele rijhoogte
en schokdemping.
Het brede motorgamma is compleet nieuw voor
de A6. Maar de 4.2 V8 kennen we al uit de A8,
en de viercilinder 2.0 TDI met zestien kleppen
en pompverstuivers natuurlijk van Volkswagen.
De V6 motoren die tussen de genoemde aggre-

gaten in zitten zijn alle in
het ontwerp ver-

want

Tekeningen: Audi

De nieuwe A6 is een flinke slag gegroeid ten
opzichte van zijn al niet krappe voorganger, met
12 cm meer lengte en dik 8 cm langere wielbasis.
Ook de wielen zijn groot, met minimaal 16 inch
velgdiameter. Vanaf volgend jaar zijn als optie
speciale PAX-velgen met runflat banden mogelijk.
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aan de V8, met nokkenasaandrijving aan trans-
missiezijde om de motoren kort te houden.
Eerder beschreven we al uitvoerig de nieuwe 3.0
V6 TDI, en de 3.2 V6 FSI met directe benzine-
inspuiting, de 2.4 V6 is een variant daarop zon-
der directe inspuiting. Nog op komst zijn een
2.7 V6 TDI en de viercilinder 2.0T FSI turbomo-
tor die binnenkort debuteert in de Audi A3
Sportback.
Nieuw is dat handgeschakelde versies alle een
zesbak hebben, maar die transmissiegeneratie
ML verscheen al een jaar geleden voor het eerst
in de A4. De zestraps ZF-automaat werd ook al
eerder gebruikt. Tot slot nam Audi de traploze
Multitronic-automaat uit de vorige A6 nog eens
goed onder handen, onder andere door het ver-
mogensverlies in die bak te verminderen, de
spreiding in overbrengingen te vergroten en in

het sequentieel Tiptronic-programma zeven in
plaats van zes versnellingen te programmeren.

Adaptief licht
Daarmee houdt het nog niet op met de snufjes
ontleend aan de A8. Ook de A6 heeft een elek-
trische parkeerrem, als aanbouwdeel op de
remklauwen van de achterwielen gemonteerd.
En net als bij de A8 schakelt die automatisch
uit zodra weggereden wordt. Natuurlijk nam
Audi nu ook in de A6 het concept voor centrale
bediening MMI op. Ook die Multi Media Inter-
face met draaiknop, komt recht uit de A8. Som-
mige dingen zijn voor de A6 toch te kostbaar,
zo moet bijbetaald worden voor LED-techniek
remlichten, standaard op Audi’s topmodel.
Maar de ontwikkeling gaat door, net als bij de
uitbreiding van de motorenfamilie ten behoeve
van de A6, dus heeft hij toch wat noviteiten. In
de A8 bracht Audi als eerste bochtverlichting,
nog van het passieve (niet meedraaiende) soort
omdat de typekeureisen in Europa nog niet
waren aangepast. Nu wel, en daarom heeft de
A6 als optie meedraaiende bochtverlichting.
Dat hebben anderen ook al, evengoed weet
Audi weer een primeurtje te scoren met dagrij-
verlichting die net wat anders werkt dan het in
Scandinavië al lang gebruikelijke systeem. Het
is wel een optie: standaard zijn dubbele halo-
geen koplampen, als bi-xenon licht wordt bijbe-
steld met groot- en dimlicht in de buitenste
koplampen kunnen de binnenste als dagrijlicht
dienen. Er komt dan een 21W lamp in, alleen
deze koplampen branden overdag (geen achter-
of dashboardlicht, zoals bij Saab en Volvo).
Daardoor gaat het niet meetbaar ten koste van
het brandstofverbruik, wat als argument dient
tegen een Europese verplichting om overdag
met licht aan te rijden.

Bandenspanning
Voor het eerst bij de A8 omarmde Audi het door
Michelin uitgedachte PAX-bandensysteem met
runflat eigenschappen, ook voor de A6 wordt
dat als extra mogelijk. Speciale velgen en ban-
den dus, met om de velg een kunststof steun-
ring waarop de band bij lekraken komt te lig-
gen, zodat je nog tot 200 km bijna normaal
kunt rijden met maximaal 80 km/h. Daarbij
hoort een systeem voor bewaking van de ban-

denspanning, dat werkt met een centrale ont-
vanger voor alle vier de wielen. Bij bestelling
van het uitgebreide MMI-systeem komt er een
ontvanger bij elk wiel, zodat niet alleen met
een lampje gewaarschuwd wordt tegen span-
ningsverlies, maar spanning en temperatuur
per wiel continu afleesbaar zijn.
Nieuw is dat de sensoren die aan de ventielen
zijn gebouwd een ‘rolschakelaar’ hebben. Pas
bij een rijsnelheid vanaf 20 km/h gaan ze op
aanvraag van de centrale ontvanger gegevens
seinen, zodat hun ingebouwde batterij langer
meegaat. Als de auto stilstaat seinen deze senso-
ren niet meer. Tevens gebruikt de centrale
bewakingseenheid geen stroom meer. Die ener-
giebesparing voorkomt dat de auto bij lang stil-
staan de accu leeg trekt. ●

In het vorige nummer beschreven we uitvoerig de
direct ingespoten 3.2 V6, afgeleid van de nieuwe
V8 die al in de A8 breed wordt ingezet. Een effici-
ënt opgezette motorfamilie inclusief dieselversies,
toegesneden op de behoefte van Audi aan een
vooral heel korte en lichte motor. Deze hangt men
immers traditioneel in lengte vóór de vooras, waar
een groot en lang gewicht het stuurgedrag zou
benadelen. Peter Fokker

De grotendeels uit staalprofielen opgetrokken achteras, offici-
eel een ‘spoorgestuurde trapeziumdrager as’ volgt het voor-
beeld van de A4 en A8. Een relatief simpel en daardoor compact
ontwerp, met onderaan een driehoeksarm en spoorstang,
bovenaan een enkele dwarsarm. De aparte veren en dempers
kunnen makkelijk vervangen worden door geregelde luchtveren
en schokdempers zoals de A8 heeft.

De 2.4 V6 basismotor is een verkleinde 3.2 zonder
directe injectie en verstelbare uitlaatnokkenassen.
Maar nog steeds met een balansas tussen de cilin-
ders, verstelbare inlaatnokkenassen en variabele
inlaatlengte. Slechts 33 onderdelen zijn bij de 2.4
anders dan bij de 3.2, die toch in zowel boring,
slaglengte als compressieverhouding verschilt.
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