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Foto’s/Tekeningen: Audi

Coupé A5 voorloper van nieuwe generatie A4

Bij de introductie van de A5 vorig jaar legde
Audi er vooral geen nadruk op, dat er verwant-
schap was met de iets later komende A4. Of dat
er dus bij de A5 al sprake was van een belangrijk
vernieuwd platform. Voorop stond de A5 als af-
zonderlijk model te presenteren, niet meer als
vierzits coupévariant, zoals die er het laatst was
bij de A4-voorganger Audi 80. De A5 heeft ook
meer dan destijds de 80 Coupé een eigen uiter-
lijk.
Niettemin is de bodemgroep wel degelijk gelijk
aan de huidige A4, met dezelfde wielbasis. Een

autofabrikant te zijn die zulke tailored blanks
zelf vervaardigt (in plaats van dat de staalfabri-
kant voorbereid staalplaat aanlevert).

Motor verschoven
Het is niet helemaal waar dat de A5 en A4 de pri-
meur hebben van een belangrijke wijziging in
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De A5 coupé is nog iets langer dan een A4 sedan, maar staat op
dezelfde technische basis. Er zijn zoveel verschillen in styling dat
Audi niet meer spreekt van een ‘A4 coupé’, maar van een aparte
modelserie. Verschil is bijvoorbeeld ook dat de A5 alu-
minium voorspatborden heeft, bij de A4 van staal.

Schuiven met
techniek
Min of meer per traditie plaatst Audi zijn 

motoren in lengte, waarmee ze flink voor

de vooras uitsteken. Een nadeel dat na dik

veertig jaar in een nieuw platform voor de A4

en A5 is verzacht. Een milde revolutie, met daar-

naast veel technische evolutie in deze modellen.

andere modellering maakt de A5 zelfs iets lan-
ger dan een A4. Verschil is bijvoorbeeld ook dat
de A5 aluminium voorspatschermen heeft, de
A4 niet.
Wel gelijk is dat in de carrosseriebouw een com-
binatie van lassen en lijmen wordt gebruikt,
zodat met een kleiner aantal puntlassen vol-
staan kan worden. Ook worden uitgebreid ‘tailo-
red blanks’ benut, onderdelen waarin de
wanddikte gevarieerd wordt. Om gewicht te spa-
ren, zonder de sterkte op kritieke plaatsen te-
kort te doen. Audi zegt momenteel de enige

Hier gaat het om bij Audi’s Grote Vernieuwing. In
rood de oude situatie, met differentieel voor de
transmissie en stuurinrichting daarboven. In blauw
hoe het zit bij de A4/A5, differentieel voor de kop-
peling en stuurinrichting onder de motor. Een wiel-
cirkel geeft aan hoe de voorwielen een stuk
voorwaarts konden schuiven.
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de technische opbouw. Het idee is overgenomen
uit de A8, en iets verder doorgevoerd. Waarbij
wel degelijk het gehele onderstel nieuw is ten
opzichte van andere Audi’s.
Waar het om gaat is dat de motor een stuk naar
achter werd geschoven, door het differentieel
niet achter maar vóór de koppeling te leggen.

Net zoals bij de A8 al enkele jaren geleden ge-
beurde.
Audi houdt al vanaf zijn eerste modellen vast
aan in lengte geplaatste motoren, waardoor de
cabine bij een gegeven wielbasis langer kan zijn
dan bij dwarse motor. Meteen gaf dat enige kri-
tiek, het volle motorgewicht voor de vooras
leidde tot een duidelijk onderstuurd karakter.
Wat er niet bepaald beter op werd toen Audi met
vijfcilinders begon, die nog verder vooruit sta-

ken.
Dus schuift de motor nu naar achter, maar

bovendien verhuist de stuurinrich-
ting mee. Die ligt nu onder

de motor, in plaats van
hoog erachter boven de
transmissie. Daar de stuur-

inrichting nu pal tus-
sen de wieldragers

De grotendeels in aluminium uitge-
voerde voorwielophanging wordt nu

‘vijfarmig’ genoemd. Zowel boven als onder
geleiden twee aparte armen de wieldrager, op zeer

vergelijkbare wijze als bij de A6, waar dat ‘vierar-
mig’ heet. De spoorstang telt nu als vijfde arm.

Achter heeft de A4/A5 een ‘spoorge-
stuurde’ ophanging naar het voor-
beeld van de grotere modellen. Maar
met nog meer aluminium voor de
draagarmen, en twee spoorstangen
naast de centrale trapeziumdrager.
Ook de plaats van de veersteunen is
nieuw, niet meer aan de trapezium-
drager maar nu direct aan de wiel-
drager.

Bij de viercilinders is deze 1.8 TFSI de
nieuwste ontwikkeling. Verstelbare
inlaatnokkenas, twee balansassen,
een turbo die in het uitlaatspruitstuk
is opgenomen, en natuurlijk directe
injectie.

De 3.2 FSI V6 beschikt
over Audi Valve Lift, het
systeem met aan in-
laatzijde twee nokpro-
fielen van verschillende
lichthoogte, naast nok-
kenasverstelling. In de
A6 en A8 debuteerde
die motor vorig jaar.

ligt, is er een veel directer en gevoeliger door-
gifte naar de besturing van (stuur)krachten op
het wiel, en andersom. De korte stuurstangen
worden zelfs als ‘vijfde draagarm’ aangeduid.
Maar er speelt meer dan een sportiever stuurge-
drag door gewicht meer naar achter, tussen de
assen te verschuiven. Voetgangerveiligheid ver-
eist meer vrije ruimte voor en boven de motor.
Die komt door Audi’s verschuiving vrij, zonder
dat een onooglijk lange en hoge neus in het ont-
werp nodig is.

Variabel sturen
De opbouw van de voorwielophanging moest ui-
teraard aangepast worden aan de nieuwe stuur-
inrichting, maar behoudt het principe van twee
aparte armen in driehoeksopstelling, boven- en
onderaan de wieldrager. Achteraan bleef de cen-
trale ‘trapezium-arm’ met vier ophangpunten
onderaan, met dwarse en schuine armen bo-
venaan. Maar wel geheel herzien, uitgebreid
met een spoorstang onderaan, plus een
andere opstelling van veer en demper
zoals de afbeelding op deze pagina’s
toont.
Alles voor een nóg nauwkeuriger wiel-
geleiding en scherper stuurgevoel,
waarmee Audi kennelijk de sportiviteit
van BMW wil evenaren. Zelfs net als
BMW introduceert Audi een besturing met
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de elektromagnetische aandrijving kan twee
kanten op bekrachtigd worden.

De nieuwste verzameling
Op motorisch gebied bracht Audi in de A5 en A4
het nieuwste bijeen uit andere modellen. Zoals
de 3.2 FSI met Audi Valvelift uit de A6 en A8,
waarin niet alleen de vier nokkenassen verstel-
baar zijn, maar de inlaatkant ook variabele

lichthoogte heeft. Dat werkt via schuifstukken
bij elke cilinder, waarop een hoog en een

laag nokprofiel zitten. Een van beide
wordt onder de tuimelaar geschoven.

Voor de 3.0 TDI gebruikt Audi de
nieuwste versie die getrimd is

op minimale uitstoot, en
gecombineerd kan worden
met een SCR-katalysator.

Nodig voor de VS, maar dat zal meteen ook in
Europa geboden worden, zodat deze diesel al de
Euro 6-norm haalt. Ook de 1.8 TFSI viercilinder
is van de nieuwste generatie, voor het eerst toe-
gepast in de A3. Hij werd afgeleid van de 2.0 tur-
bomotor, met tal van optimalisaties.
Opmerkelijk is dat als optie de traploos varia-
bele Multitronic-automaat werd gekozen. Inmid-
dels duikt bij Audi (in de TT) ook S-tronic op,
niets anders dan de zestraps-DSG van Volkswa-
gen. Die kan echter maar net het koppel van de
3.2 FSI aan, en niet dat van de 2.7 TDI. Daarbij
kan de Multitronic, ook in acht stappen met de
hand te schakelen, een lager gemiddeld verbruik
realiseren dan bij handgeschakelde transmissie.
Net iets beter dan de DSG met natte dubbele
koppeling presteert. Kennelijk is Audi de techni-
sche problemen meester geworden die de Multi-
tronic aanvankelijk plaagden.
Verder wordt de hele kast met elektronische
hulpsystemen opengetrokken. Side Assist-radar-
bewaking voor de dode hoek van de spiegels,
Lane Assist-camerabewaking op het aanhouden
van je rijbaan, Park Assist-parkeerautomaat, het
ontbreekt aan niets. �

Peter Fokker

Voor de V6-diesel komt een SCR-katalysator met
AdBlue-injectie. De injector in de uitlaatpijp is hier
goed zichtbaar, vóór de zwarte AdBlue-tank. Naast
die tank zit de SCR-katalysator waarin NOx geredu-
ceerd wordt.

Vooral voor Duitsland is aard-
gas een interessante alternatieve

brandstof. Daarvoor is een T-CNG-proto-
type ontwikkeld, met een indrukwekkende ver-

zameling gastanks achterin voor een behoorlijke
actieradius. Die bedraagt 420 km, op 130 liter
tankvolume. De 2.0 turbomotor levert 120 kW,
zowel op gas als op benzine. Maar of ooit een A5 T-
CNG in productie komt…?

Helemaal nieuw bij Audi is variabele stuurover-
brenging. Het werkt met een elektromotor om de
stuuras heen. In deze doorsnede is het uitgaande
deel blauw, en het ingaande deel van de besturing
geel gekleurd. Let op het onderophangende relais,
dat met een pen in de nokkenkrans het verstelme-
chanisme blokkeert zodra er iets mis is met het
systeem. Het gele en blauwe deel van de besturing
draaien dan 1:1 gelijk, zonder extra verdraaiïng op
het blauwe deel.

Een kijkje in de Multitronic
traploze automaat. Een zeer inge-

wikkelde constructie, rondom de ket-
ting en variatorschijven als hart van de

transmissie. Let ook op de meervoudige natte pla-
tenkoppeling voorin de bak, voor soepel wegrijden
uit stilstand.

variabele overbrenging als optie. Alleen is de
technische uitvoering volledig anders. Het resul-
taat is dat elektronisch gestuurd de overbren-
ging van stuur naar wielen gehalveerd kan
worden, van extreem direct voor makkelijk par-
keren, naar indirect bij hoge snelheid om ner-
veuze stuurreacties te voorkomen.
De technische uitwerking schijnt te komen uit
onder meer de maan- en marslanders. Om de
stuurkolom zit een soort elektromotor, die een
dunwandig koppelstuk kan torderen. Dat kop-
pelstuk is ovaal en heeft een buitenvertanding.
Die buitenvertanding neemt een ringtandwiel
mee dat op de uitgaande stuuras zit. Omdat het
koppelstuk ovaal is zal het alleen op zijn groot-
ste diameter in dat ringtandwiel grijpen. Het
heeft bovendien minder tanden dan het ring-
tandwiel. Door het koppelstuk te torderen ver-
plaatst het aangrijpingspunt en verandert de
stuuroverbrenging. En dat in twee richtingen,
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