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AUTO 
Hyundai Sonata technisch bekeken

Unieke achterwielbesturing op komst

Geheel gemoderniseerd
In vier opvolgende generaties van de Sonata bracht Hyundai het technisch niveau al

flink omhoog, toch begon men voor de vijfde generatie weer van voren af aan met

een nieuwe ontwikkeling. Inclusief een nieuwe motorgeneratie, en een uniek snufje

in de wielophanging. Het bewijst maar weer dat Hyundai technisch helemaal bij is.

Op zich was de voorgaande Sonata technisch al
geen ouderwets ontwerp, met rondom onafhan-
kelijke wielophanging en multikleps vier- of
zescilinder motor. Alleen een diesel was er nog
niet. Voor de nieuwe Sonata komt er een opge-
waardeerde versie van de 2.0 CRDi welke in
onder meer de Trajet, Santa Fe en Elantra al
gebruikt wordt. Die common rail diesel zal in
de Sonata wat meer vermogen leveren (100 kW)
en voorzien zijn van een roetfilter in de uitlaat.
Hij zal bovendien gekoppeld zijn aan een nieu-
we zesversnellingsbak, een drie-assige transmis-
sie die met één tandwielpaar minder ook al in

de geteste modelversie met benzinemotor is
gebruikt. Alleen in automatische transmissies
heeft Hyundai nog een slag te maken. Voor de
viercilinder is er een aloude viertraps auto-
maat, pas bij de V6 wordt standaard een nieuwe
vijftraps automaat toegepast met mogelijkheid
voor sequentiële handbediening. Beide zouden
volgens de laatste stand der techniek nog een
versnelling meer kunnen hebben.

Gezamenlijk motorontwerp
De multikleps V6 voor de Sonata heeft niet
alleen een grotere inhoud dan bij het voor-

gaand model. De 2.7 V6 zoals die ook in de
Coupé wordt toegepast kon niet verder vergroot
worden, nu is overgestapt op de V6 die in het
topmodel XG werd gebruikt. Maar dan in een
geheel herziene uitvoering. Naast de van 3.0 of
3.5 naar 3.3 liter gebrachte inhoud zit er nu
nokkenasverstelling aan inlaatzijde op en een
in lengte omschakelbaar inlaatspruitstuk. Het
gietijzeren motorblok maakte plaats voor een
lichtmetalen exemplaar, en Hyundai stapte over
op stillere en compactere nokkenasaandrijving
met een tandketting in plaats van een getande
riem. Ook de komende opvolger voor de XG
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De techniek die onder de
Sonata schuilt is bijna
helemaal zo modern als
je maar kunt wensen.
Keurige subframes met
hoogwaarigde ophangsy-
stemen, hooguit nog
weinig aluminium delen.
En een gloednieuwe
motor, hier met auto-
maat die ouderwets nog
maar vier trappen telt.
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krijgt deze nieuwe V6.
De viercilinder benzinemotoren hebben even-
eens zo’n tandketting voor de nokkenassen,
plus een verstelbare inlaatnokkenas. Hier gaat
het om een volledig nieuwe motorfamilie, die
samen met Mitsubishi en DaimlerChrysler
werd ontwikkeld. Die connectie is niet vreemd:
al heel lang werkt Hyundai op technisch gebied
samen met Mitsubishi, en dat kreeg immers
DaimlerChrysler als (inmiddels ex-) partner.
DaimlerChrysler zal de nieuwe motoren nog
gaan gebruiken, specifiek waren ze bedoeld
voor Chrysler. De verwachting is dat  ze om te
beginnen de nieuwe Dodge-modellen aandrij-
ven, die begin volgend jaar naar Europa komen.
Het gaat om een familie met 1.8, 2.0 en 2.4 vari-
anten, waarvan in elk geval de grootste twee in
de Hyundai Sonata toegepast worden, zij het
dat de 2.0 pas begin 2006 leverbaar wordt. Ook
hier is het motorblok van aluminium, de groot-
ste viercilinder heeft trillingdempende balan-
sassen in verband met het motorformaat en
dus het gewicht van de heen-en-weer-gaande
delen. Constructief ziet de in het carter onder-
gebrachte set balansassen er net zo uit als in de
nieuwste motoren van Mercedes-Benz.

Onderstel met een truc
Al in de voorgaande Sonata had de wielophan-
ging voor en achter meervoudige draagarmen.
Aan de voorzijde verandert bij het nieuwe
model niet veel. Wederom bestaat de ophan-
ging uit veerpoten met boven en onder drie-
hoeksarmen, een alleszins mooie constructie.
Hyundai houdt het verder ook nog op conventi-
onele, geheel hydraulische, stuurbekrachtiging. 
Achteraan kwam een multilink ophanging vol-
gens de gangbare praktijk van ‘ruimtelijke
geleiding’, met vier armen per wiel. Iets nieuws
daarin is het idee van een elektrisch verstelbaar
toespoor. Een extra voorziening, vanaf de
zomer leverbaar. De verstelling werkt niet zoals
een vierwielbesturing, met een mechaniek dat
aangrijpt op spoorstangen, maar met verstel-
ling op de langsarmen. Veel betrouwbaarder,
zegt Hyundai, omdat de verstelling zodoende
niet in dezelfde richting werkt als de dwars-
krachten op de wielen waarmee de auto op
koers gehouden wordt. Dus storen die krachten
ook niet de verstelling van Hyundai’s AGCS,
Active Geometry Control Suspension.

Concreet stelt de wielophanging achter zich
normaal in op weinig toespoor, waarmee de
auto stabiel rechtuit loopt. Bij sneller bochten-
werk wordt het toespoor vermeerderd, waar-
mee de achteras een soort meesturend effect
krijgt en de auto minder neiging tot overstuur
vertoont. Uiteraard bestuurt elektronica dit
AGCS. We mogen aannemen dat daarbij de sen-
soren van een ESP-stabiliteitsregeling benut
worden, die toch al de langs- en dwarsversnel-
ling van de auto meten, dus dat ESP en AGCS
samengaan. ESP is overigens alleen standaard
bij de meest compleet aangeklede Sonata.
Zo zijn alle moderne verworvenheden in de
Sonata te vinden, tot en met actieve hoofdsteu-
nen. Die zijn wel standaard in alle versies, ze
komen bij een ernstige botsing omhoog en naar
voren om het whiplashrisico te verkleinen. ●

De tandwielset in de nieuwe handgeschakelde bak
is verdeeld over drie assen, nu gebruikelijk om
korte bouw en ruimte voor zes versnellingen te
bieden. Deze afbeelding uit de werkplaatstraining
laat al zien waar de zesde versnelling komt, voor
de volgend jaar verschijnende diesel.

De geheel aluminium motor kunnen we ook in
modellen van Chrysler/Dodge en Mitsubishi ver-
wachten. Vrij apart is de aandrijving van de nok-
kenassen met een tandketting in plaats van een
gewone hulzenketting.

Daarom loopt de 2.4 zo
mooi zijig: in het carter
zit dit balansassen pak-
ket, net zo uitgevoerd
als bij diverse Merce-
des motoren. Met de
oliepomp erin opgeno-
men, en aandrijving
met een ketting vanaf
de distributiezijde van
de krukas.

Peter Fokker
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