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AUTO 
Audi Q7 technisch bekeken

Als we de carrosserie van de Q7 in onmiskenba-
re Audi-stijl wegdenken blijft er nog heel wat
verschil met de Porsche Cayenne en VW
Touareg. Die verschillen onderhuids voorname-
lijk op motorisch gebied. Audi gebruikt in prin-
cipe dezelfde bodem, maar met 15 cm verlengd
tussen de wielen, terwijl het koetswerk zelfs
drie decimeter langer uitpakt. Waar de VW en

Porsche eenzelfde wielbasis en vrijwel gelijke
lengte hebben is de Audi behalve langer ook
nog breder en hoger.

Eigen vierwielaandrijving
Ook aanbouwdelen van de bodem, de subfra-
mes voor aandrijving en wielophanging, nam
Audi over, inclusief de wielophanging en eind-

aandrijving. Maar weer met een eigen draai
eraan. De multilink-achteras met vier armen
per wiel is niet veranderd, met aluminium
armen boven en stalen armen onder. Buigzaam
staal is beter bestand tegen stenen en boom-
stronken die de wielophanging bij terreinrijden
kan raken. Vooraan vond Audi dat risico kenne-
lijk minder groot, daar vervingen ze de stalen
onderste driehoeksarmen zoals bij VW/Porsche
door lichtere aluminium exemplaren. Bovenaan
hebben allen aluminium driehoeksarmen.
Ook de aandrijflijn met drie differentieels is bij
Audi, VW en Porsche voor een groot deel over-
eenkomstig. Audi gebruikt niet de fraaie auto-
matische transmissie van de A8, waarin cen-
traal- en voordifferentieel zijn opgenomen. Net
als bij VW/Porsche ligt een apart voordif naast
de motor, met een ketting en as aangedreven
vanaf het centraal differentieel. Daar gaat Audi
zijn eigen weg met de bekende quattro-aandrij-
ving, sinds jaar en dag gebaseerd op een Torsen-
differentieel. Hier met de nieuwste versie C,
waarin de basisverdeling van het koppel over

Tekeningen: Audi

Bekende basis naar alle kanten uitgebouwd

Ruim voorzien van 
de nieuwste techniek
Nadat drie jaar eerder Volkswagen en Porsche op de

suv-mode waren ingestapt wilde ook Audi niet achter-

blijven. Het lag voor de hand daarbij de gezamenlijke

ontwikkeling van VW en Porsche te gebruiken, maar

Audi gaf er een behoorlijk eigen draai aan. En stopte er

meteen de modernste hulpsystemen in, die zelfs het

topmodel A8 nog niet had.

Net als bij de Porsche en
Volkswagen waarmee de Audi Q7

verwantschap heeft kan de stalen vering
door luchtvering vervangen worden. Bij het rechter

voorwiel de compressor, bij het linker voor- en achterwiel
luchttanks van 10 liter. De rode lijnen geven het elektronisch circuit

aan, met sensoren bij elke veerpoot plus drie extra (twee voor, een achter) in
de carrosserie om rolbeweging te registreren die de vering dan onderdrukt.
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de koppelomvormer van de zestrapsautomaat
zou een ‘terreinreductie’ niet nodig zijn. Verder
zet Audi net als VW en Porsche zijn eigen moto-
ren in. De nieuwe 4.2 V8 verscheen net even
vóór de Q7 al in de RS4, voor het eerst met FSI
directe injectie. Aardig overigens om te zien dat
hij zowel in vermogen als koppel net wat ster-
ker is dan de 4.5 V8 van de Porsche Cayenne.
Uit dezelfde familie als de V8 stamt de 3.0 TDI
V6, ook met nokkenasaandrijving achterop de

Twee 24 GHz radarapparaten in de hoeken van de achterbumper, met een bereik van 50 meter, bewaken
bij Audi Side Assist de rijbanen naast de Q7. Het systeem werkt alleen buiten de stad (vanaf 60 km/h) en
is uitschakelbaar. Peter Fokker

Een monumentale motor,
de nieuwste versie van
Audi’s V8 die nu ook direc-
te injectie heeft. Hier nau-
welijks te zien, tussen de
inlaatkleppen, net zo min
als de nokkenasaandrijving
en –verstelling aan trans-
missiezijde. Wel goed zicht-
baar zijn mechaniek en
kleppen voor de variabele
inlaatlengte, met de ‘com-
mon rails’ van de FSI injec-
tie tussen de inlaatbuizen.

voor- en achteras niet meer gelijk is. Bij de Q7
bedraagt die verdeling 40/60.
VW en Porsche houden het op een elektro-
nisch/hydraulisch gestuurde platenkoppeling in
het centraal differentieel. Met een planetaire
tweeversnellings tussentransmissie daarbij voor
terreinrijden, waarvoor Audi geen noodzaak
zag.

Motoren van de plank
Daarom ook doet Audi het (vooralsnog?) zonder
een handgeschakelde bak. Dankzij de koppel-
versterking bij optrekken uit lage snelheid in

motor. Binnenkort komt nog een 3.6 V6 benzi-
nemotor met 206 kW. Geleend bij VW dat op
zijn beurt de Audi 3.0 TDI motor in zijn
Touareg heeft gebracht. Daar ook debuteerde
stilletjes eerder dit jaar die 3.6 V6, een vergrote
versie van de smalle Volkswagen 3.2 VR6 die
sinds vorig jaar al op FSI directe injectie was
omgebouwd.

Snufje hier, snufje daar
De suv’s van Audi, Porsche en VW kunnen alle
met luchtvering worden uitgerust, maar elk
merk heeft zijn eigen stuurprogramma voor
instelbare veerhoogte en variabele schokdem-
ping. Audi had al ervaring met geregelde lucht-
vering voor de A6/A8, voegde er voor de Q7
extra hoge veerstanden aan toe voor terreinrij-
den, en een rolstabilisatie. Om hellen in boch-
ten te dempen registreren sensoren in de car-
rosserie deze rolbeweging, waarbij onmiddellijk
de schokdemping stijver wordt gemaakt om die
beweging tegen te houden. Luchtvering levert 4
km/h winst in topsnelheid, doordat de auto in
twee stappen lager boven de weg komt te liggen
(15 mm boven 120 km/h, nog eens 15 mm boven
160 km/h). Porsche doet dat ook, maar bij ande-
re snelheden en hoogtevariaties.
Op het gebied van hulpsystemen gunde Audi de
Q7 primeurs van de nieuwste mogelijkheden,
die daarna ook in andere modellen komen. Zo
is adaptieve cruise control mogelijk die van 0
tot 200 km/h werkt, met een nieuwe radarsen-
sor die verder en breder kijkt, gekoppeld aan
sterkere automatische remvertraging tot 4 m/s2.
De instelbare afstand tot voorgangers kan tus-
sen 1,0 en 2,3 seconden bedragen. Ook nieuw is
een achteruitrijcamera als aanvulling op ultra-
soon parkeersensoren. Handig, net als het op
radar gebaseerde Audi Side Assist dat waar-
schuwt tegen inhalen als al een andere auto
bezig is de Q7 voorbij te schieten. ●

Zo werkt het Audi Side Assist

Geen naderend voertuig in detectiegebied Geen signaal

Snel naderend voertuig, rijbaanwisseling mogelijk, gevaarlijk Continu, gedempt lichtsignaal

Snel naderend voertuig, richtingaanwijzer aan, gevaar Snel knipperend lichtsignaal

Essentieel verschil met VW en Porsche maakt de
asymmetrische vierwielaandrijving via een Torsen
C differentieel, maar zonder extra terreinreductie.
De voorwielaandrijving via een tandketting is bij
Audi wel gelijk aan het VW/Porsche systeem.

Achterwielaandrijving

Torsen differentieel

Oliekering

Voorwielaandrijving

Kettingaandrijving

Ingaande as
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