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Na de mpv’s 3008 en 5008 volgt nu met de 508
een van de centrale modellen in het gamma. Met
zijn middenklasse gezinsauto’s had Peugeot im-
mers tientallen jaren een onaantastbaar succes.
Types als de 403, 404, 504 en 505 stonden voor
degelijk comfort en bijdetijdse techniek zonder
fratsen. Revolutionaire zaken hadden ze niet zo-
veel te bieden, al mag niet vergeten worden dat
Peugeot een flinke steen heeft bijgedragen aan
de opkomst van diesels in personenauto's.
De opstap naar de luxeklasse wilde Peugeot nooit
zo best lukken. Alleen de 605 deed het heel aar-
dig, de al tien jaar meedraaiende 607 heeft dat
niet kunnen herhalen. Momenteel liggen de kan-
sen om met een opvolgend topmodel beter te
scoren slecht, de verkoop in deze klasse krimpt.
Verstandige vorm van zuinigheid dus om de op-
volging van 407 en 607 te combineren in de 508.

Daarbij dient de zes jaar oude 407 als technisch
uitgangspunt.

Verlengd en vereenvoudigd
Tussen de assen wist Peugeot de bodemsectie
negen centimeter op te rekken, met als resultaat
dat de 508 in wielbasis zelfs de 607 anderhalve
centimeter overtreft. In totale lengte groeit de 407
opvolger tien centimeter, wat dus vrijwel volledig
op rekening van de wielbasis komt. We spreken
dan alleen van de vierdeurs sedan.
Bij de 407 introduceerde Peugeot een sportieve
stijl voor de extra gestrekte combiversie SW. In de

508-serie zien we dat sportieve modellering ook
kan zonder extra lengte, hier is de SW maar 2,5 cm
langer dan een sedan, waar het bij de 407 SW nog
7,5 cm scheelde. Uit de opgegeven bagageruimte
blijkt dat de 508 eenvoudigweg een efficiënter
ontwerp is. Het verschil in laadruimte tussen
sedan en stationcar groeide (45 liter meer in de
SW), hoewel het lengteverschil kromp.
In het algemeen legt de 508 eer in met zijn laad-
ruimte, bij de sedan al meer dan 500 liter, waar-
mee hij ook de 607 duidelijk overtreft. Gemeten
volgens Duitse VDA-methode, met blokjes van elk
één liter groot, niet het cijfer van de (altijd gro-

Zuinige topper met e-HDi en HYbrid4
Bij Peugeot wordt 407 plus 607 samen 508

Nu de kopersgunst gaat naar kleiner en zuiniger auto’s besloot Peugeot ook in zijn grotere

 modellen zuinig aan te doen. Toch een beetje tegen de trend in dat middenklasse sedans

 groter, sterker en overladen met elektronische snufjes worden. Moderne techniek biedt de

 komende 508 wel, maar naar traditioneel Peugeot-recept. Een gewoon goede en prettige

no-nonsense auto.

Aandrijflijn en onderstel van de 508 zijn in de meeste modelver-
sies gebaseerd op conventionele, bewezen techniek. Zo is er bij-
voorbeeld elektro-hydraulische stuurbekrachtiging, wel ener-
giesparend, maar nog niet met de nieuwste puur elektrische be-
krachtiging.
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tere) vloeistofinhoud die fabrikanten ook wel op-
geven. Wel rekent de opgave ook het 42 liter
grote bergvak onder de vlakke bagagevloer mee.
Kort en goed biedt de 508 meer nuttige ruimte
dan een 407, en niet minder dan een 607.
Ook bepaald niet slecht is dat de grotere 508 toch
in gewicht op gelijk niveau blijft met de 407. Altijd
een goede stap op weg naar gunstig brandstof-
verbruik. Terwijl financieel flink gespaard wordt
door twee modelseries te vervangen door eentje.

Andere ophanging bij GT
In het streven naar ‘lichter en goedkoper’ sneu-
velde een bijzonder kenmerk van de 407, behalve
bij de 508 GT. Wat blijft is de multilinkophanging
achter, een evolutie van de achteras die debu-
teerde met de 605. Een soortgelijk ontwerp kwam
onder de 607 en 407. Daarbij kreeg de 607 dub-
bele driehoeksarmen aan de voorwielen, en de
407 iets nog mooiers met ontkoppelde fusees.
Naar het schijnt uit de rallysport komt de veer-
poot met dubbele geleiding en afzonderlijk schar-
nierende fusee. Hier zit de veerpoot in een alumi-
nium drager met driepuntsophanging, bestaande
uit een H-vormige stalen arm boven en de gebrui-
kelijke L-vormige draagarm onder. De veerpoot
draait niet in zijn bovenste lager. In plaats daarvan
scharniert een fusee met O-vorm op de veerpoot-
drager.
De draaiende beweging voor het sturen is dus los-
gekoppeld van de veerbeweging, wat zorgt voor
minder stuurreactie bij inveren en gunstiger be-
lasting van de schokdemper die niet hoeft te
draaien. Mooie constructie, maar Peugeot reser-
veert hem nu voor de sterkste modelversie.
Scheelt 12 kg in gewicht, dat andere varianten
weer gewone McPherson-veerpoten hebben. En
het is natuurlijk ook weer goedkoper.

Diesels aan de top
Je mag wel zeggen dat het typisch Frans is om
als sportiefste 508 een dieselmodel neer te
 zetten. In Frankrijk, natuurlijk een van de belang-
rijkste markten voor de 508, worden nu eenmaal

Let in het onderstel van deze GT-versie op de vooras. Onderaan de veerpootkoepels is een grote drager opgehangen met twee stalen
dwarsarmpjes. In de drager zit de veerpoot. Onderaan valt de drager in het gevorkte uiteinde van een L-vormige draagarm. De drager
heeft hier ook een kogelscharnier, waarin een aparte fusee draait, met een tweede kogelscharnier bovenaan afgesteund in de drager.

TEKST: PETER FOKKER / BEELD: PSA

meer diesels dan benzineversies verkocht. De
 genoemde GT beschikt over de momenteel
 sterkste motor van het gamma, de 2.2 HDi met
150 kW. Het is de eerste toepassing van deze
samen met Ford ontwikkelde motor bij Peugeot.
Ford zet hem in bij de pas vernieuwde Mondeo
en Galaxy. Hij wordt gekoppeld aan de nieuwe
AM6-zestrapsautomaat.
Er is sprake van motorische downsizing, zoals elk
merk nu toepast. In prestaties evenaart de 2.2
viercilinder de 2.7 V6 diesel uit de 607, bij een 33%
lager verbruik. Nog sterker zien we dat bij de ben-
zineversies, die het nu allemaal doen met de 1.6
uit de samenwerking met BMW. De 88 kW VTi-ver-
sie zonder turbo gaat samen met de nieuw ont-
wikkelde geautomatiseerde zesbak. Voor de direct
ingespoten turboversie THP met 115 kW is er keus
uit een handgeschakelde zesbak, een geautomati-

seerde variant, of de AM6-volautomaat.
Het dieselgamma begint ook met een 1.6, bekend
uit de 407. Daarbij is het nieuwe e-HDi start-stop-
systeem mogelijk, waarop we uitvoerig ingingen
in AMT-6 van dit jaar. Het gaat om een sterke
Valeo-startgenerator met voeding door supercon-
densatoren. We konden het toen proberen in een
308, waar het starten en stoppen razendsnel en
zonder schokken of bokken werkte.
Dit verlaagt bij de 508 het verbruik voldoende om
met 114 g/km CO2 in de 20% bijtellingscategorie
te komen (vereist: minder dan 116 g/km). Peugeot
zal komend jaar nog een afsluitbare grille introdu-
ceren, waarmee de 1.6 e-HDi dan naar 109 g/km
CO2 afzakt.
Verder zijn er nog 2.0 HDi diesels met 103 of 120
kW in het programma, de zwakste met handscha-
keling en de sterkste met automaat. Vooralsnog is
dus geen sprake meer van V6 benzine- of diesel-
motoren, ook de 1.8 en 2.0 benzinemotoren uit de
407 zijn op stal gezet.

Later als dieselhybride
Meermaals gaf PSA al aan de HYbrid4-aandrijflijn
breed te zullen inzetten bij Citroën en Peugeot.
Komend jaar trapt de 3008 af, hetzelfde systeem
verschijnt in 2012 onder de 508. Zowel de relatief
simpele opzet van de hybride-aandrijving, als de
toepassing op meerdere modellen moeten hel-
pen de kosten te drukken. Een heel nuchtere be-
nadering, want een extra elektrische aandrijving
kost domweg geld, en PSA wil er niet op gokken
dat tot in lengte van jaren overheidsbijdragen die
extra kosten wel weer compenseren.
Ook is Peugeot er nuchter in dat zuinig rijden be-
gint met een diesel, daarna kan elektrische onder-

Als een kant-en-klare module komt de elektrisch aangedreven
achteras in plaats van het normale achteras-subframe. De elek-
tromotor met enkelvoudige overbrenging naar een differentieel
zit erin, en volledig aangepaste ophanging met dubbele drie-
hoeksarmen.
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steuning het verbruik verder verlagen. Dus komen
ze als eerste met een dieselhybride. De technisch
elegante oplossing om elektrische aandrijving
volledig apart in te bouwen betekent dat combi-
natie met een benzinemotor ook zonder meer
mogelijk is.
Zowel de 3008 als de 508 HYbrid4 hebben voorin
een 2.0 e-HDi diesel met 120 kW. Dus voorzien
van hetzelfde nieuwe start-stopsysteem als de 1.6
e-HDi, en ook hier gekoppeld aan een geautoma-
tiseerde zesversnellingsbak. Daarbij komt voor de
elektrische aandrijving een volledig aangepaste

achterasmodule, in plaats van het standaard sub-
frame met wielophanging. Vandaar HYbrid4, de
auto krijgt meteen vierwielaandrijving.
Hoewel het multilinkprincipe gelijk blijft heeft de
elektrische achterasmodule een compleet andere
wielophanging dan de normale achteras. Daartus-
sen hangt een 27 kW elektromotor van Bosch, die
ook de elektronische sturing levert. Boven de ach-
terasmodule komt een kist met niet zo dure NiMH-
accu’s van Sanyo. Genoeg om korte afstanden elek-
trisch te kunnen rijden, maar meestal zal de elek-
tromotor dienen als ondersteuning van de diesel.

Niet dik in elektronica
Waar de diesel maximaal 300 Nm koppel levert
komt de elektromotor met maximaal 200 Nm  aar-
dig mee, om voor verbetering van het stuurgedrag
volwaardige vierwielaandrijving te realiseren. Het
verbruik zou zo laag uitkomen dat een HYbrid4 net
onder 100 g/km CO2-uitstoot duikt. Niet genoeg
om hier de BPM te ontlopen, als ‘subsidie’ voor
elektrische aandrijving, en naar de 14% bijtelling-
klasse te promoveren. Of Peugeot zou nog ergens
vijf gram besparing moeten kunnen lospeuteren.
Dat zal niet meevallen, want Peugeot hangt de 508
niet vol met elektrische onderdelen die  energie
verbruiken en het gewicht nadelig beïnvloeden. 
In de verlichting worden energiezuinige leds ge-
bruikt. Er is wel een modern head-up display in
kleur mogelijk, en adaptief xenonkoplicht. Statisch
bochtlicht via de mistlampen is al  standaard op
alle versies, tenminste in Frankrijk.
Maar we zien geen nieuwerwetsigheden zoals
 intelligente cruise control met radar, rijbaanbewa-
king met camera achter de voorruit, dodehoek-
 assistent, automatisch inparkeersysteem en meer
van dergelijke luxe. Een grootlichtassistent die
 automatisch tussen groot- en dimlicht schakelt is
weer wel mogelijk. In veel landen voorziet Peugeot
ook in een online Peugeot Connect-service via mo-
biele telefonie, maar onder de tien landen waar dat
werkt valt Nederland niet. Onderdeel van de ser-
vice is een SOS-noodoproep, waarvan PSA meldt
dat die sinds 2003 al bijna 4000 keer heeft gewerkt
om bij een ongeval snel hulpdiensten te waarschu-
wen.
Toch kan Peugeot nauwelijks achterblijven met het
aanbod van de nieuwste elektronische  rijassisten-
ten. Zeker niet wanneer met de 508 ook  klanten
verleid moeten worden in de hogere  middenklas-
se, waarop eerder de 607 richtte.

Het start-stopsysteem van e-HDi diesels belast de gewone accu 2 niet zwaar. Via het stuurorgaan 3 komt de startstroom bij warme
motor uit supercondensatoren in module 1. Dan zorgt startgenerator 4 voor aanslingeren van de motor, de koude start gaat met een ge-
wone startmotor en de accu. Het cijfer 5 wijst op de dieselmotor.

Voor het head-up display bedacht Peugeot deze variant. Geen
projectie in de voorruit, zoals gebruikelijk, maar op een door-
zichtig donker schermpje dat meer contrast geeft. Weergave in
kleur komt goed van pas bij navigatie-aanwijzigingen.

De complete HYbrid4-opstelling, zoals die in meerdere PSA modellen gebruikt gaat worden. Achter de achterasmodule met  elektromotor
de stuurelektronica (blauw), ervoor het accupakket (geel). De draden naar voren voeren geen sterkstroom, alleen signalen voor de
 aandrijfregeling. In lichtbruin het e-HDi start-stopsysteem, waarbij de zesbak met geautomatiseerde bediening in donkerbruin hoort.
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