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MOTOREN
Subaru Boxer Diesel

Boxer en diesel samen in uniek motorhuwelijk

van Subaru. Zelf een diesel ontwikkelen blijft
dan over. Daar durfde Subaru lange tijd niet
aan, want het ging alleen maar om de Europese
markt. In Japan en de VS hoefde men geen die-
sel. Dus zou voor een eigen diesel het productie-
niveau te laag blijven. Daarnaast is er ook niet
direct kijk op dat andere merken heel graag een
Subaru-diesel zouden inkopen.
Het lag wel zeer voor de hand dat een eigen ont-
wikkeling niets anders kon worden dan een die-

selversie van de kenmerkende boxermotoren.
Zonder gebruikmaking van bestaande onderde-
len en productiemachines wordt ontwikkeling
van een nieuwe diesel helemaal erg duur. Ge-
staag toenemende populariteit van diesels deed
Subaru uiteindelijk besluiten dat de seriegrootte
nu toch voldoende kan zijn om de kosten van
een dieselontwikkeling te rechtvaardigen.

Boxer en diesel gaan goed samen
De reden om juist een boxer-cilinderopstelling te
kiezen is niet alleen maar praktisch, om aan te
sluiten bij de bestaande benzinemotoren. Publi-
citair kun je er wat mee, want het is de eerste en
enige moderne boxer-diesel voor personenauto’s
ter wereld. Daarnaast tellen een aantal mar-
kante voordelen van de boxer-opstelling speciaal
voor een dieselversie.
Het balancerend effect van tegenover elkaar lig-
gende cilinders komt goed uit bij de hoge ver-
brandingsdrukken en noodzakelijk zwaarder
geconstrueerde onderdelen van een diesel. Er is
geen balansas nodig voor een mooi ronde motor-
loop. Al is wat dat betreft twee liter motorin-
houd altijd een grensgeval, de onbalanskrach-
ten in een gewone viercilinder van die maat wor-
den nog niet heel storend. Alleen door gestegen
comforteisen neigt men nu meer om tweeliter-
diesels toch balansassen mee te geven, zoals de
2.0 TDI van VW/Audi.
Als niet alle cilinders op een rij liggen kunnen
motorblok en krukas korter zijn. Dat is mooi,
een korte krukas is stijver, en weerstaat makke-
lijker de zware klappen van dieselverbranding.
Dus minder trilling, terwijl een kort motorblok
datzelfde voordeel heeft van grotere stijfheid,
dus betere geluiddemping. Niet moeilijk voor
Subaru om een lichtmetalen motorblok te kie-
zen, waar bij diesels vaak gekozen wordt voor
beter trillingdempend gietijzer.
Lichtmetalen blok en korte krukas houden het
motorgewicht beperkt, weer iets wat nu juist bij
diesels doorgaans niet het sterkste punt is. Laag
gewicht helpt weer om minder te hoeven aan-
passen in een auto, ter compensatie van meer

Sinds jaar en dag bouwt Subaru in zijn midden-
klasse modelseries, nu de Impreza en Legacy,
uitsluitend boxermotoren in. Ze vormen een
handelsmerk, net als de wat later toegevoegde
toepassing van vierwielaandrijving. Uit een
soort heilig geloof in de voordelen van dit mo-
torbouwprincipe. Lage bouw, laag zwaartepunt,
door de boxeropstelling ook in een viercilinder
al volledige balans van massakrachten.
De opkomst van diesels bracht een groot pro-
bleem. Nergens kon Subaru een kant en klare
boxer-diesel vandaan halen, die zijn er simpel-
weg niet. Bestaande diesels hebben een to-
taal andere vorm en passen niet op
dezelfde plaats als de benzine-boxers

Vanaf het voorjaar levert Subaru zijn Legacy en Outback

ook met dieselmotor, een absolute noodzaak om zake-

lijke rijders te kunnen aanspreken. Lang, heel lang heeft

Subaru erover nagedacht óf er een diesel moest komen,

en wát voor een diesel dan. Uiteindelijk is de sprong ge-

waagd naar de eerste typische Subaru-diesel, een waar

unicum.

Eindelijk Subaru
met een D

Een hele korte en stijve
krukas in een boxer, on-
danks dat hij vijfmaal gela-
gerd is. Dat is immers het
verschil tussen boxer- en V-
motor: elke drijfstang een
eigen kruktap zoals hier, of
met tweeën op één kruk-
tap bij een 180º V-motor.
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motorgewicht op de vooras bij een dieselversie.
En er zit wel iets in dat een boxer-diesel door
minder gewicht en betere massatraagheids-
balans in de bewegende delen makkelijker op
toeren komt. Een beetje sportieve aard dus, nog
niet helemaal vanzelfsprekend voor een diesel.

Tussen vier- en zescilinder
Nu valt het met de lichtheid van de Subaru-die-
sel niet geweldig mee, de hele Legacy-sedan
wordt er toch rond 70 kg zwaarder mee. Dat is
niet direct weinig voor een diesel. Terwijl Su-
baru toch nog een extra slag in compactheid
maakte. Men koos de kortere cilinderafstand van
de zescilinder-boxer (98,4 mm, tegen 113 voor de
benzine-viercilinder). Daarmee is het dieselblok
bijna zes centimeter korter dan de 2.0 benzine-
viercilinder.

Hierbij helpt dat de cilinderboring van de diesel
6 mm kleiner is. Bij een juist 11 mm grotere
slaglengte komt de diesel aan een gebruikelijke
‘vierkante’ maat, waar de 2.0 en 3.0 benzinemo-
toren zonder meer een korteslagontwerp heb-
ben. Niet alleen goed voor de stijfheid, dat korte
blok, er moest ook ruimte vrijgemaakt worden
voor de geplande opstelling van turbo en kataly-
sator/roetfilter, dwars voor de motor.
Hoewel de algemene motoropbouw van deze
boxer-diesel lijkt op die van Subaru’s benzine-
motoren zien we zo al dat er van het gebruik
van gelijke onderdelen nauwelijks sprake is.
Heel veel moet versterkt worden voor een diesel,
en de cilindermaten zijn heel verschillend. In
de diesel zitten zuigers met oliesproeiers voor
de koeling, dus ook het smeersysteem moest
aangepast worden.

Turbo voorop
Net als bij de benzinemotoren worden twee-
maal twee nokkenassen aangedreven door ket-
tingen. Ook overeenkomstig is dat dit gebeurt
via een tandwiel vanaf een tussenasje, niet di-
rect vanaf de krukas. Bovenop dat tussenastand-
wiel kon mooi de hogedrukdieselpomp worden
geplaatst.
De inspuiting is van de nieuwste generatie, met
tot 1800 bar systeemdruk, maar Subaru hield
het op gewone inspuitventielen met magneet-
sturing, goedkoper dan piëzoventielen. Het in-
laatstuk bevat wervelkleppen, die een van de
twee inlaatkanalen per cilinder kunnen afslui-
ten om bij lage motorlast extra werveling in de
cilindervulling op te wekken.
Vanzelfsprekend kon Subaru niet heen om een
turbo. Dat werd een exemplaar met verstelbare
leidschoepen, ook helemaal bijdetijds. Alleen is
de boxeropstelling nu onhandig, met ver uiteen
liggende uitlaten op de cilinderbanken. Eigen-
lijk moet je dan twee miniturbootjes hebben,
maar dat wordt ingewikkeld en duur. Terwijl de
hoge kosten om een boxer tot diesel om te bou-
wen Subaru nu juist zo lang hadden afge-
schrikt.
Ook de turbo benzinemotoren doen het op één
turbo, achteraan boven het motorblok. Bij de
diesel wilde Subaru een enkele turbo toch dich-
ter bij de cilinderuitlaten, waar de gassen heter
en energierijker zijn. Zo kwam men op de op-
stelling voorop de rechter cilinderbank. Met
meteen daaraan, voor de motor langs, de oxi-
datiekatalysator annex roetfilter. Op een zo
warm mogelijk plekje, zodat ze snel na de
koude start op temperatuur komen. Maar niet
onder de motor, want dan zou die hoger opge-
hangen moeten worden, terwijl Subaru nu juist

Tot in detail is hier de mo-
toropbouw te zien. Merk op

dat de beide nokkenaskettingen
niet direct vanaf de krukas, maar via

een tussentandwiel worden aangedreven.
Daar weer bovenop ligt de tandwielaandrijving

voor de hogedrukdieselpomp. Voorop de aan deze
kant liggende uitlaatnokkenas de oliepomp.

De turbo met verstelbare geometrie
ligt samen met de oxikat dwars voor
en half onder de motor. Een warmer

plekje dan bij de turbo-benzinemoto-
ren, waar Subaru de turbo achter en

boven de motor legt.
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platte boxermotoren kiest omdat je dan een
mooi laag zwaartepunt kunt maken.

Beetje simpel
Heel opmerkelijk is dat een eenvoudig open
roetfilter werd gekozen. Minder effectief dan
een gesloten type, maar wel een stuk goedkoper
omdat bij een open filter geen bijzondere voor-
zieningen voor schoonbranden nodig zijn. Van-
daar ook geen piëzo-inspuitstukken, inspuiting
in veel fasen dankzij hun snelle werking (inclu-
sief na-inspuiting voor filterregeneratie) is niet
nodig.
Dat lijkt wat kortzichtig. De boxer-diesel komt
zo niet verder dan Euro 4-eisen, en zal al heel

motor blijft allicht nog boven 300 Nm leveren.

Kleine verbouwing
Het vereiste een reeks aanpassingen in de neus
van de Legacy/Outback om de diesel goed onder
dak te brengen. Hydraulische motorsteunen hel-
pen aan trillingsdemping, zelfs is de achter-
wand van de motorruimte van dikkere plaat
gemaakt om minder trillinggevoelig te zijn.
Vanzelf hoort er een pakket extra geluidsisola-
tie bij.
Onontkoombaar zijn wijzigingen aan de trans-
missie, waarin alle versnellingen behalve de eer-
ste langer zijn gemaakt. Het gaat dan om de
vijfbak, achter deze diesel komt niet de zesbak
die er is voor de zescilinder Legacy 3.0.
Sterkere aandrijfassen, versterkte voorwielop-
hanging en zelfs grotere remschijven vooraan
vangen het grotere koppel en gewicht van de
dieselmotor op. Om de zuinigheid te maximali-
seren schakelde Subaru bij de diesel over van
hydraulische op elektrische stuurbekrachtiging.
Dan komt een Legacy-sedan aan de keurige ver-
bruikswaarde van 5,6 l/100 km gemiddeld. Lang
niet slecht, die eerste diesel van Subaru. �

Peter Fokker
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Natuurlijk koos Subaru een modern
common rail-injectiesysteem, maar
niet met piëzo-injectoren. De leidin-
gen liggen geheel ingesloten onder
geluiddempende kleppen- en motor-
deksels. Alsof deze diesel bougies
heeft steken de aansluitstekers van
de inspuitstukken uit de cilinderkop-
pen.

Deze motor uit het prototype-
stadium toont nog eens hoe compact
en laag alles aan deze diesel samen-

gebouwd is.

Dit tentoonstellingsmodel laat goed het super-
korte motorblok zien. Half open, met niet helemaal
vrijstaande cilinders waardoor het zo korte blok
nauwelijks kan vervormen. Erg gunstig tegen die-
selgeluid.

Onder de motorkap zie je nauwelijks dat het
kunststof deksel geen gewone viercilinder ver-
bergt, maar een boxer met kloeke tussenkoeler er-
achter.

snel opgewaardeerd moeten worden om Euro 5
te halen. Zij het dat hij in een bestaand model
nog niet meteen eind 2009, maar uiterlijk in
2011 zover moet komen.
Er is uiteraard wel voorzien in watergekoelde re-
circulatie van uitlaatgas om Euro 4 te kunnen
halen. Een mogelijke uitbreiding in de motor
kan nog verstelling op de nokkenassen worden,
bij enkele varianten van de benzine-boxers al
toegepast.
Met een blik op de overige prestaties is dat niet
zo nodig. Met 110 kW bij maar 3600 t/min is de
2.0 diesel net zo sterk als de 2.0 benzineversie,
en kan hij zich onder moderne tweeliterdiesels
best laten zien. Aan het koppel van 350 Nm bij
1800 t/min mankeert ook niks. Een beetje min-
der mooi is hooguit dat het koppel boven 2500
t/min al terugzakt. Veel diesels houden langer
vol op maximum trekkracht, maar ook deze
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Hoe draait zo’n boxer-diesel? Dat ziet u in
een mooie animatie op www.AMT.nl in
Video, rubriek Motoren.
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