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Foto’s/Tekeningen: Citroën

Bekende componenten uit 407, C4 en C6

Bij de vorige C5 richtte Citroën alle aandacht op nieuwe

techniek. Hij kreeg actieve hydropneumatische vering en

directe benzine-injectie. De vormgeving kwam er wat

bekaaid af. Bij de nieuwste C5 kreeg het design juist

volop aandacht. Voor de techniek greep Citroën terug

op vertrouwde componenten.

De nieuwe Citroën C5 wordt gebouwd in het
Franse Rennes. De auto deelt daar de productie-
faciliteiten met de Peugeot 407 en de Citroën
C6. Alle drie die auto’s staan op het P3-PSA-plat-
form. Dat platform heeft bij ieder van de drie
auto’s een andere lengte. De wielbasis van de C5
Sedan meet 2,815 m. Bij de 407 staan de voor- en
achterwielen 9 cm dichter bij elkaar, terwijl ze
bij grote broer C6 juist 8,5 cm verder uit elkaar
staan. Dat kan gemakkelijk, want het platform
bestaat uit aparte subframes voor en achter. Ook
de spoorbreedtes zijn bij de 407 een fractie klei-
ner.
Voor wordt een gegoten aluminium traverse ge-
bruikt die met vier bouten aan de carrosserie
vastzit. De wielophanging is bijzonder. Tussen
de triangels boven en onder zit een fuseesteun
van gelast aluminium. Daarin staat de onder-
zijde van de veerpoot en scharniert een losse ge-

goten fusee met een kleine dwarshelling. Die
constructie zorgt voor een vrijwel constant cam-
ber, zowel bij insturen als bij inveren.
Ook achter wordt een lichtmetalen traverse ge-
bruikt. En ook achter heeft het P3-platform een
multilinkwielophanging. Een heel schuin ge-
plaatste veerpoot houdt de constructie compact.
Onder de 407 is deze voor- en achterwielophan-
ging uitgerust met schokdempers en stalen
schroefveren. In de C6 zijn die vervangen door
veerpoten met de befaamde Citroën-veerbollen.
Bij de C5 kan het afhankelijk van de motorise-
ring allebei. De 1.8 benzine en 1.6 diesel zijn al-
leen op stalen veren leverbaar, de 3.0 V6 benzine
en de 2.2 en 2.7 V6 diesel alleen met het Hydrac-
tive 3+ veersysteem. Bij de 2.0 benzine en 2.0
diesel mag de koper kiezen.

Actieve vering en demping
Dat Hydractive 3+ systeem kennen we al uit de
vorige C5 en de C6. Het werkt in principe nog
steeds hetzelfde als het aloude hydropneuma-
tisch systeem onder de DS. Een flexibel mem-
braan deelt de ruimte in de veerbol in tweeën.
Een elektrische pomp zorgt voor oliedruk onder
het membraan. De afgesloten ruimte boven het
membraan is gevuld met stikstof. Het was dat
membraan dat het Citroën-veersysteem vroeger
zo’n slechte naam bezorgde. Na verloop van tijd
werd het meestal poreus en lekte de stikstof
weg. Sinds Citroën een membraan uit meerdere
lagen gebruikt, is dat probleem opgelost.

Terug naar de werking. Als het wiel inveert,
wordt meer olie de bol ingeperst. De veerwer-
king ontstaat doordat die olie via het mem-
braan de stikstof samendrukt. Gekalibreerde
gaatjes, waardoor de olie de bol in- en uit-
stroomt, verzorgen de demping.
Het Hydractive 3+ systeem in de nieuwe C5 is
uitgerust met een extra veerbol op de vooras en
twee op de achteras. Die extra bollen vergroten

Vertrouwde techniek
attractief verpakt
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De C5 leent zijn voorwielophanging van de Peu-
geot 407. Wie daarvoor kiest krijgt veerbollen in
plaats van schroefveren.

Het principe van de Hydrac-
tive 3+ vering. Het wiel
veert in, de zuiger duwt de
olie de veerbol in en de olie
perst het gas boven het
membraan samen.
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maximale vier sterren dankzij zijn pop-up mo-
torkap. Misschien was die voorziening, om extra
vervormingsruimte tussen motor en motorkap
te creëren, ook wel gepland op de C5. Nu de kap
na een aanrijding met een voetganger gewoon
op zijn plaats blijft, krijgt hij van Euro NCAP de
kwalificatie: ‘predominantly poor’. Niet best dus.
Naast veiligheid en esthetiek speelde bij de ont-
wikkeling van de carrosserie ook geluid een be-
langrijke rol. De C5 stond eindeloos in wind-
tunnels en geluidsruimtes om A-stijlen, ruiten-
wissers, buitenspiegels en de rest van de carros-
serie zo stil mogelijk door de wind te laten zoe-
ven. Een ander resultaat van die bezoekjes is
zichtbaar rond de portieren. Die hebben dub-
bele afdichtrubbers, zodat met de rubbers op de
sponningen mee, drie lagen rubber windgeruis
voorkomen. Ook de banden dragen hun steentje
bij aan de stilte. Michelin moest ze speciaal ont-
wikkelen om aan Citroën’s stilte-eis te kunnen
voldoen.
Kortom, kijk uit met oversteken. Een C5 hoor je
niet en hij kan hard aankomen. Gelukkig
springt zijn nieuwe design nogal in het oog. �

Erwin den Hoed

Vertrouwd PSA-Ford-component, maar nieuw voor
de C5: de V6 2.7 HDiF. De 3.0 V6 benzine zat al in
de oude C5 maar werd niet meer in Nederland ge-
voerd. Voor het overige geen nieuws op motoren-
gebied.

De nieuwe C5 zorgt goed voor zijn
inzittenden: negen airbags. De be-

stuurdersairbag is groot en onderaan
afgeplat. De vaste stuurnaaf maakt

dat mogelijk. De knieairbag daaron-
der krijgt een pluim van Euro NCAP.

Het is stil in en rond de nieuwe C5.
Mede mogelijk gemaakt door extra
portierrubbers, aërodynamica en
stille banden.

het volume aan samenpersbaar stikstof en
maken daarmee de vering zachter. Door de olie-
toegang tot die extra bollen af te sluiten wordt
de vering stugger. Dat doet het systeem als de
wegconditie of het rijgedrag van de bestuurder
daar om vraagt.
De systeemcomputer leidt die omstandigheden
af aan de hand van een groot aantal meetwaar-
den. Denk aan verticale wielbewegingen, aslas-
ten, voertuigsnelheid, dwarsversnelling,
stuurhoek, motorkoppel, remdruk en andere.
Het systeem gebruikt die variabelen ook om de
carrosseriehoogte en dempingskarakteristiek
aan te passen. Dat laatste gebeurt door tot 400
keer per seconde de olietoevoer naar de veerbol-
len meer of minder af te knijpen. De bestuurder
kan het veersysteem ook per schakelaar beïn-
vloeden. Kiest hij voor de sportstand dan scha-
kelt hij de extra veerbollen uit.

Veilig botsen
Als gezegd, prachtige techniek en helemaal Ci-
troën, maar niet nieuw. Hetzelfde geldt voor het
stuurwiel met vaste naaf, hoewel dat in de C5
nu de toevoeging ‘Evolution 2’ meekrijgt. Ten
opzichte van de C4 is de lay-out van de knopjes
veranderd en ze voelen nu ook anders aan. Niet
alleen omdat pictogrammen met reliëf zijn ge-
bruikt, ook omdat ze overtrokken zijn met een
siliconenlaagje dat prettig aanvoelt.
Dankzij de vaste naaf blijven niet alleen de be-
dieningstoetsjes op hun plaats, ook de bestuur-
dersairbag draait niet mee in de bocht. Dat gaf

Citroën de vrijheid af te wijken van de stan-
daard ronde bestuurdersairbag. Een veiligheids-
voordeel, de passagiersairbag is tenslotte ook
niet rond.
In de praktijk lijkt die airbag met afgeplatte on-
derkant goed te werken. De Euro NCAP-bestuur-
derspop stapte opmerkelijk fit uit, na de fronta-
le 64 km/h-botsing. Maar, zegt Euro NCAP, hij
dankt die fitheid niet alleen aan de airbag met
afgeplatte onderkant en de 65 mm waarover de
stuurkolom in elkaar schuift, maar ook aan de
knieairbag. Die is perfect geplaatst. Daardoor
spaart hij niet alleen de ledematen van stan-
daard botspoppen, maar ook die van grotere of
kleinere bestuurders.
Ook met de gezondheid van de passagiers uit de
Euro NCAP-botsproeven gaat het prima. De pas-
sagierscel van de C5 bleef opmerkelijk goed in-
tact en de auto scoorde vijf sterren. De poppen
in de kinderstoeltjes op de achterbank hadden
nauwelijks een schrammetje. Euro NCAP no-
teerde 4 sterren voor hun veiligheid. Beter is
(nog) niet te koop, want op dit onderdeel
scoorde nog geen enkele auto vijf sterren. De
nieuwe C5 liep die vijfde achterbankster mede
mis omdat de bestuurder niet in één oogopslag
ziet of de passagiersairbag is uitgeschakeld.

Kijk uit met oversteken!
Met voetgangers heeft de C5 het minder goed
voor: twee sterren. Opmerkelijk, de C4 scoort
drie sterren en was bij introductie daarmee zijn
tijd ver vooruit. De C6 is zelfs goed voor de

Links de achteras uit de Peugeot 407,
hierboven die uit de Citroën C6. De C5 is
er in beide smaken. Let op de extra veer-
bollen in het midden. Doen ze mee, dan
veert de C5 zacht. Zet de computer ze
buitenspel, dan veert hij stugger.
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