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AUTO
Hyundai Santa Fe technisch bekeken

Behalve een gladder, luxer en meer Europees
uiterlijk moesten grotere maten de Santa Fe
gaan onderscheiden van die Tucson. De oude
Santa Fe was namelijk technisch nagenoeg
gelijk aan de Tucson, met zelfs een centimeter
kortere wielbasis dan dat kleinere model, al
was de Santa Fe van buiten dan nog wel 17,5 cm
langer. Exact het dubbele van dat lengteverschil
zit tussen de Tucson en nieuwe Santa Fe, die
acht centimeter in wielbasis won. Dat geeft niet
alleen voldoende onderling onderscheid, maar
ook ruimte voor een standaard derde zitrij.
Daarnaast kreeg de huidige Santa Fe opge-

waardeerde motoren, die daarmee een stapje
hoger staan dan de aandrijflijnen voor de
Tucson. Ook de wielophanging kwam op een
hoger plan, met name de moderner en compac-
ter uitgevoerde onafhankelijke ophanging ach-
ter. Hoewel de Santa Fe daarmee welbewust
naar een hogere klasse is getild blijft Hyundai
prijsbewust: het moet er wel uitzien als een ter-
reinwagen, maar vierwielaandrijving is niet
persé nodig. Daarom besloot Hyundai het auto-
matische 4WD-systeem van Borg Warner nu lijn-
recht als accessoire te bieden op alle versies van
de Santa Fe.

Simpel aandrijfsysteem
Het komt erop neer dat de grote Hyundai-suv
eigenlijk voorwielaandrijving heeft, waar een-
voudig een aftakking met haakse tandwielset
aan gekoppeld kan worden. Er is geen midden-
differentieel, pas bij de achteras wordt de ver-
mogensstroom geregeld. Een elektro-hydrau-
lischgestuurde platenkoppeling kan de carda-
nas verbinden met het achterdifferentieel. Sluit
die koppeling geheel, dan is een 50/50-aandrijf-
verdeling bereikt.
Dat is met een drukknop te forceren door de
bestuurder, om de reactietijd van de automati-
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Inmiddels alweer zes jaar geleden haakte Hyundai met de Santa Fe goed in op de

destijds nog jonge suv-mode. Die mode zette door, daarom bracht Hyundai met de

Tucson een tweede suv. Aanleiding om de Santa Fe een nieuw model en een hogere

positie in de markt te geven.
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De laatste versie van de vorige Santa Fe kreeg al automatische ‘Torque On
Demand’-vierwielaandrijving. Hier ziet u de systeemopbouw, met een elektro-
nisch aangestuurde platenkoppeling bij de achteras die de toedeling van aan-
drijving regelt. Met een knop op het dashboard kan de vierwielaandrijving
ook permanent ingeschakeld worden.

Een klasse gegroeid
Santa Fe ook technisch opgewaardeerd
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sche regeling geheel uit te schakelen. De rege-
ling blijft wel actief en neemt boven 30 km/h
toch weer het initiatief in handen. De platen-
koppeling werkt immers ook als middendiffe-
rentieel om de geringe toerenverschillen tussen
voor- en achterwielen bij bochtenrijden op te
vangen, de koppeling kan dan wat slippen.
Doet hij dat niet, dan zullen de banden moeten
slippen. Bij lage snelheid, en vooral op glad ter-
rein, is dat niet zo’n punt. Maar op de gewone
weg, zeker als bij hogere snelheid een flink kop-
pel naar de wielen gaat, worden banden en aan-
drijfassen behoorlijk belast als de 4WD-koppe-
ling stijf gesloten blijft. Dat doet ‘ie dus boven
40 km/h nooit, dan werkt altijd de automati-
sche regeling.
Die meet wieltoerentallen, stuurwielhoek, gas-
klepstand en remwerking om te bepalen wan-
neer de grip op de voorwielen tekort schiet en
de achterwielen hulp kunnen bieden. Als het
heel glad is kun je die meting overbruggen om
vanuit stilstand op vier aangedreven wielen
weg te komen, zodat de wielen niet eerst hoe-
ven te slippen voordat enige vierwielaandrij-
ving op gang komt. Tussen 30 en 40 km/h
wordt geleidelijk de eventuele overbrugging
opgeheven en neemt het automatisch regelpro-
gramma het weer over.

Vele combinaties
Viercilinder benzinemotoren kent de Santa Fe
niet meer, alleen een opgewaardeerde 2.7 V6,
met daarnaast een eveneens opgewaardeerde
viercilinder diesel. Opvallend is hoeveel ver-
schillende motor- en transmissievarianten
Hyundai in stand houdt in zijn gamma. Voor de
Sonata, een jaar eerder verschenen dan de
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als geluiddemper.
Ook de common rail-diesel ontwikkelde
Hyundai zelf, nadat het eerder grote diesels van
Mitsubishi gebruikte en een kleinere voor de
Lantra 1.9D inkocht bij Peugeot. Zoals gezegd
staat in deze Santa Fe een vergrote versie van
de 2.0 CRDi uit de vorige modelgeneratie. Die
kreeg op het laatst nog de toevoeging ‘VGT’,
omdat een turbo met beweegbare leidschoepen
hielp wat extra vermogen uit de turbodiesel te
halen. Hij debuteerde eind 2000 met 83 kW ver-
mogen in de Elantra en zat het jaar daarop in
de eerste Santa Fe, iets later in dat jaar ver-
scheen ook een ingekorte driecilinder 1.5-versie.
Later werd in plaats daarvan een nieuwe 1.6
viercilinder ontwikkeld, en kreeg de 2.0-versie
met VGT turbo 92 kW. Met tussenkoeler werd
dat 103 kW, nu is ook nog de inhoud vergroot
om op 110 kW te komen. ●

Peter Fokker

Keurige voorwielophanging volgens
moderne inzichten, gemonteerd aan

een subframe. Alles gewoon in staal,
om de kosten laag te houden. Niet

zo mooi voor de werking op torsie-
kracht dat de stabilisatorstang

zoveel kronkels heeft, om andere
onderdelen te ontwijken.

De 2.7 V6-motor werd opgewaardeerd voor nog
wat hogere prestaties. Opmerkelijk is de nokken-
asaandrijving, met een riem aan één zijde en een
ketting aan de andere kant om de twee nokkenas-
sen per cilinderbank te verbinden. Met verstel-
ling aan inlaatzijde, waarvan hier de schakel-
ventielen ook zijn ingetekend.

Santa Fe, wordt de nieuwste Lambda V6 met 3,3
liter inhoud gebruikt. Daar zit dan een oudere
viertrapsautomaat achter. Na de Santa Fe kwam
de topsedan Grandeur, met diezelfde Lambda
3.3 V6, maar dan gekoppeld aan een nieuwere
vijftrapsautomaat. In de Santa Fe houdt
Hyundai het op de oudere Delta V6 met 2,7
liter inhoud, met op wens een viertrapsauto-
maat.
Wie kiest voor de 2.2 diesel kan daarbij een
automaat krijgen die weer wel vijftraps is. Als
alternatief voor een handgeschakelde vijfbak,
waar in de Sonata een nieuwe zesbak achter de
constructief gelijke diesel zit. Het verschil is
slechts dat voor de Santa Fe diesel de inhoud
met een grotere boring op 2,2 liter is gebracht,
tegen 2,0 in de Sonata. Diezelfde 2.2 CRDi-diesel
verscheen net ook in de Grandeur, ook daar
met een handbediende vijfbak eraan. Logica
valt er in al die verschillende combinaties niet
te ontdekken.

Motortechniek steeds in beweging
Maar goed, de genoemde Delta en Lambda V-
zessen zijn eigen ontwikkelingen van Hyundai,
ter opvolging van de voorheen gebruikte
Mitsubishi V6-motoren. Ze zijn verschillend van
constructie, zoals gezegd is de Lambda nieuwer.
Beide zijn geheel van lichtmetaal gemaakt, met
vier nokkenassen en vier kleppen per cilinder.
Ze hebben verstelbare inlaatnokkenassen, en
een omschakelbaar inlaatspruitstuk. Alleen zijn
die schakelbare spruitstukken verschillend, en
heeft de Lambda V6 twee tandkettingen voor de
nokkenasaandrijving, waar de Delta V6 één
tandriem en twee korte kettingen gebruikt.
In de Santa Fe heeft het inlaatspruitstuk van de
2.7 V6 twee kleppen. Bij laag toerental zijn de
spruitstukken van beide cilinderbanken
gescheiden, bij middelhoog toerental gaat een
klep open en zijn ze verbonden. Er treedt dan
dynamische drukvulling op door resonantie-
effecten tussen de cilinders onderling. Bij hoog
toerental opent een tweede klep die extra volu-
me aan het inlaatspruitstuk toevoegt, dat dient

Deze nieuwe multilinkophanging past eerder bij
een gewone personenauto uit de grotere klassen
dan bij een terreinwagen. Het lijkt in hoofdlijnen
op de achteras van een Sonata-sedan, maar deze
ophanging is specifiek voor de Santa Fe ontwor-
pen.
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