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Met ruime inbreng van de partners ZF en Bosch
ontstonden hybridevarianten van de Touareg en
Cayenne. Auto’s die constructief altijd al veel met
elkaar gemeen hadden, en waar ook de Audi Q7
bij aansloot. Maar van de Q7 verscheen tegelijk
met de suvs van VW en Porsche geen nieuwe ge-
neratie, en dus ook geen hybridevariant. Momen-
teel is de middenklasse-suv Q5 voor Audi namelijk
zeer veel belangrijker in de verkoop. Hiervoor ont-
wikkelde Audi dan ook een geheel eigen systeem.
Omdat de Q5 bouwt op het ‘langsplatform’ dat de
basis vormt voor alle A-modellen, van A4 tot en
met A8, loont dat de inspanning en investering. In
al die modellen past de hybride aandrijflijn. Voor
de A6 en A8 bevestigde Audi, dat daarin dezelfde
combinatie van 2.0 TFSI viercilinder, elektromotor
en automatische transmissie komt.

Tweemotorig topmodel
Het idee van een hybride aandrijflijn is natuurlijk
dat hiermee een laag brandstofverbruik is te be-
reiken. Dat kan ook door een modelversie met de
kleinste motor te kiezen. Met als bijkomend voor-
deel dat de aanschaf dan goedkoper uitvalt. Hier-
tegen kan een hybride nauwelijks concurreren, hij
kan niet voor hetzelfde geld een lager verbruik bij
gelijke prestaties leveren. De vele extra voorzie-
ningen die we tegenkomen, ook in de Q5 Hybrid,
maken een tweemotorige hybride duur. Gevolg is
dat de hybride doorgaans het topmodel van de
reeks wordt, met hoge prestaties maar een gema-
tigd verbruik.

Zo ook bij deze Audi, waar de sterkste viercilinder
wordt gecombineerd met een 33 kW elektromotor.
In hun beste samenwerkingspunten komen de 
2.0 TFSI en de elektromotor daarachter samen tot
180 kW, en een koppel van 480 Nm. Bijna hetzelfde
als de bestaande V6 topversies in huis hebben,
maar bij een lager verbruik. De hybride verslaat
met gemiddeld 7,0 l/100 km ook de 3.0 V6 TDI die-
sel, en zit haast 1,5 liter lager dan een 2.0 TFSI ben-
zineversie zonder elektrische ondersteuning.
Onveranderd wordt de benzinemotor in de 
Q5 Hybrid opgegeven voor 155 kW en 350 Nm,
hoewel het turbo aggregaat in de hybride versie
in details iets anders is. Maar niet specifiek op

Q5 Hybrid met moderne Audi e-aandrijving
Eigen hybride aandrijflijn voor drie Audi-modellen

In de loop van dit jaar komt de Q5 Hybrid op de markt, waarmee Audi aansluit bij de 

VAG-concerngenoten Volkswagen Touareg Hybrid en Porsche Cayenne Hybrid. Zo lijkt het

tenminste. Maar Audi brengt een ander, zelf ontwikkeld aandrijfsysteem. Bedoeld om in

2012 ook de nieuwe A6 en A8 te hybridiseren, een tandje moderner dan de identieke 

hybrides van VW en Porsche. AMT belicht de bijzonderheden.

Het modulaire ‘langsplatform’ van Audi dient alle modellen met
motor in lengte en voor- of vierwielaandrijving. Dat begint bij de
A4. Goed te zien is hier hoe weinig ruimte het accupakket op de
achteras, en de stuurelektronica bovenin de motorruimte vergen.
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extra zuinigheid getrimd, daarin doet de direct in-
gespoten motor met AVS (Audi Valvelift System)
het toch wel goed.
Evengoed komt de zuinigheid niet volledig op 
rekening van de tweede motor, ook een acht-
trapsautomaat telt mee, in plaats van handscha-
keling met zes versnellingen of een dubbelkoppe-
lingbak met zeven versnellingen achter de 
gewone 2.0 TFSI. Hier heeft de automaat niet 
alleen een of twee versnellingen méér, hij heeft
ook niet de gebruikelijke extra verliezen in een
koppelomvormer. Op diens plaats zit de elektro-
motor, met binnenin een natte platenkoppeling.

Veel aanpassingen
Laten we eens systematisch bekijken wat er alle-
maal anders, vanaf de voorkant van de motor.
Daar zien we geen aandrijving meer voor hulpag-
gregaten, ze werken hier allemaal elektrisch. De
aircocompressor is elektrisch, in plaats van de 12 V
generator wekt de elektromotor stroom op, de hy-
draulische stuurbekrachtiging heeft een elektri-
sche pomp. De krukaslagering paste Audi aan bij
de veranderde belasting.
Secundaire luchttoevoer in de uitlaat is toege-
voegd om na de start (met mengselverrijking!)
snel de katalysator op gang te helpen. Deze Q5
heeft meteen een start-stopsysteem gekregen
voor nog wat verbruikswinst, dus is het belangrijk
na de start zo snel als maar kan uitlaatgassen te
hebben als van een niet verrijkte lambda=1-ver-
branding. Is er startverrijking, dan wordt het uit-
laatgas ‘armer’ gemaakt met extra lucht. Vanzelf
spreekt dat het motormanagement is aangepast,
waarbij Audi meteen de aandrijfregeling voor de
elektromotor erin zette.
Achterop de benzinemotor zit een schijfvormige
synchrone wisselstroom elektromotor, met 33 kW
maximaal vermogen en 211 Nm maximaal kop-
pel. Voor de koeling is deze elektromotor gekop-
peld aan het koelsysteem van de benzinemotor.

Het koelerpakket voorop omvat onderaan de inlaatluchtkoeler, erboven de lagetemperatuur elektronicakoeler, achter die twee de
motor- en aircokoelers. U ziet dat de aircocompressor een sterkstroom aansluitkabel heeft. De accukoelmodule achterin maakt dat
geen volwaardig reservewiel meer mee kan.
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Middenin de elektromotor zit een natte platen-
koppeling, die benzine- en elektromotor kan
scheiden, en ook dient om de automatische
transmissie te kunnen laten schakelen. Elektro-
motor en achttrapsautomaat zijn permanent ver-
bonden. In de automaat is een elektrische pomp
opgenomen om het hydraulisch schakelmecha-
nisme op druk te houden als het start-stopsys-
teem de motor uitzet.
Om op die momenten de airco niet uit te laten
vallen, werkt deze dus met een elektrische com-
pressor. Die draait op sterkstroom. Maar dat is nog
niet alles, er is ook een elektrische kachel nodig.
De elektromotor mag dan aangesloten zijn op het
koelsysteem, hij geeft te weinig warmte om bij
elektrisch rijden de interieurverwarming te garan-
deren. Vandaar een elektrisch hulpje ter onder-
steuning.

Dubbele accukoeling
De elektromotor doet bij gas loslaten en remmen
dienst als generator, hij verzorgt ook een snelle
start van de benzinemotor. De elektronica die
zorgt voor aan- en afvoer van stroom, en omzet-
ting tussen 266 V krachtstroom en 12 V boordnet,
wist Audi erg compact te houden. Hij past in de
paravan achterin de motorruimte.
Omdat deze schakeling forse stroomsterktes ver-
werkt moet hij gekoeld worden, waarvoor een
apart laagtemperatuur vloeistofcircuit zorgt. Voe-
ding voor de motor komt uit een modern lithium-
ion-accupakket met 72 cellen bovenop de achteras.
De opslagcapaciteit is met 1,3 kWh niet zo groot,
toch mag het knap heten hoe ook dit accupakket
heel compact is gehouden. Maar 26 liter volume,
38 kg gewicht, en de normale benzinetank van 75
liter onder de achterbank blijft volledig behouden.
Het accupakket kan maximaal 39 kW vermogen
afgeven, mede mogelijk gemaakt door een goed
koelsysteem, zodat de accucellen bij hoge belas-
ting niet teveel opwarmen. Meestal heeft het 
accupakket genoeg aan interieurlucht die een
ventilator langs de cellen blaast. Loopt de accu-
temperatuur toch op, dan schakelt een aparte
airco voor de accu’s in. Opgenomen in het nor-
male aircocircuit, maar met een eigen verdamper.
Omdat het accupakket is gebouwd op hoge ver-
mogensafgifte kan de Q5 Hybrid puur elektrisch tot
100 km/h komen. Ook op grote, doorgaande stads-
wegen kan deze Audi dus meekomen zonder dat
de benzinemotor bijspringt. Alleen houdt het accu-
pakket dat niet lang vol. Volgens opgaaf heb je bij
60 km/h voor maximaal drie kilometer stroom. Er
zijn drie rijprogramma’s: EV om in de stad zoveel
mogelijk elektrisch te rijden, D voor het laagste ver-
bruik door elektrische ondersteuning van de benzi-
nemotor, en S waarbij de elektromotor maximale
ondersteuning bij acceleratie biedt.

Alle componenten van de elektrische aandrijving worden gekoeld, toont dit overzicht. Ze verliezen dus allemaal energie, het rende-
ment van deze aandrijving is ook niet ideaal.

Elektrische
 aircocompressor

Sterkstroomregeling
Sterkstroomkabels

Accupakket Accukoeling

Koelmiddelleidingen

Watergekoelde elektromotor

Luchtkoeling accupakket

Koelcircuit sterkstroomregeling
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Aangepaste remmen, normaal trekgewicht
Het totale extra gewicht door de hybride aandrij-
ving blijft beperkt tot 130 kg. Houden we daar een
hybride VW Touareg naast, dan legt die zo tussen
50 en 70 kg extra verschil in de schaal. Met verge-
lijkbaar elektrisch vermogen en stroomopslagca-
paciteit, maar dan in zwaardere nikkel-metaal-
hybride accu’s. Dat grotere accupakket ligt daar
achter de achteras, onder een iets verhoogde 
bagagevloer. In de Audi is de afname van de 
bagageruimte minimaal.
Opvallend is dat Audi een gewoon aanhangerge-
wicht opgeeft voor zijn hybride, al is het met 2000
kg (geremd) ietsje lager dan voor de normale 
2.0 TFSI. Veel hybrides mogen helemaal niets trek-
ken, omdat anders het stuurprogramma voor de
samenwerking tussen benzine- en elektromotor
van slag raakt. Het programma snapt dan niet
waarom de verhouding tussen ingezet vermogen
en behaalde snelheid ineens anders is, en zal (te)
vaak elektrisch ondersteunen bij optrekken. Zo

worden de accu’s leeg getrokken, en dat is slecht
voor hun levensduur. De sterke Audi-accu’s kun-
nen daar blijkbaar wel tegen.
Zoveel mogelijk wordt de benzinemotor afgekop-
peld als geen aandrijving verlangd wordt, zodat
hiervan geen motorremwerking komt. In plaats
daarvan zal de als generator werkende elektromo-
tor maximaal als motorrem fungeren, dus rem-
energie terugwinnen als accustroom. Hierbij komt
een aangepaste remregeling die de wielremmen
zodanig beteugelt dat altijd maximale
(elektro)motorremwerking wordt gebruikt. Ook
hier is een extra onderdeel nodig in verband met
de mogelijkheid elektrisch te rijden. Dan is er
geen inlaatvacuüm, dus moet een elektrische 
vacuümpomp inspringen om rembekrachtiging te
garanderen.
Als topmodel in de reeks wordt de Q5 Hybrid vol-
gestopt met mooie voorzieningen. Te beginnen
met quattro vierwielaandrijving, bepaald niet 
onwelkom als al bij laag toerental (Audi zegt niet

hoe laag) een gezamenlijk koppel van 480 Nm
aan de weg gebracht moet worden. Er is een
WLAN hotspot-internetverbinding mogelijk, als
optie kan het navigatie/stereosysteem met een 
internetverbinding worden uitgebreid. Het mooi-
ste MMI-bedieningssysteem is standaard, met
functies om verbruik, teruggewonnen remenergie
en werking van de hybride aandrijflijn te tonen.
Welke prijs Audi precies zet op de Q5 Hybrid is
nog onbekend. Het kan gauw de duurste versie
worden, ook in ons land. Met een CO2-uitstoot
nabij 160 g/km krijgt deze hybride geen vrijstel-
ling van BPM, lage fiscale bijtelling of wegenbelas-
ting. Al is dit de laagste CO2-uitstoot van het hele
Q5-gamma, wat een klein beetje scheelt in de
deels op CO2-uitstoot gebaseerde BPM-heffing.
Prachtig uitgewerkt hybridesysteem, dat ook in
een A6 of A8 sedan niet zal misstaan. Maar wie
zuinig wil doen in een Q5 kan ook de vast veel
goedkopere 2.0 TDI met 125 kW kiezen, al komt
daar bij een (nog) lager verbruik iets meer CO2 uit.

Het elektrische motordeel komt in de plaats van een koppelomvormer voorop de transmissie. Zoals
hier getekend is de transmissiezijde rechts en de benzinemotorzijde links.

Blik op het Audi Valvelift System, gemonteerd op de uitlaatnokkenas. Vooraan op de as spievertan-
ding, waarop per cilinder een schuifstuk met de nokken. Bij de tweede en volgende cilinders ziet u de
elektromagnetische schakelaars, die een pennetje drukken in spiraalgleuven op de schuifstukken
om ze te laten schuiven. Twee schakelaars per schuifstuk, voor heen en terug schuiven.

Het AVS van klepzijde af bezien toont een hoge en een lage nok op de schuifstukken. Dus keus uit
twee kleplichthoogtes aan uitlaatzijde, voor een bij lage motorlast beter aansprekende turbo.

Niet specifiek voor de Hybrid-versie is deze bi-xenon koplamp voor de Q5. Wel interessant om te zien
wat er (letterlijk) achter een moderne koplamp zit.

Rotor met permanente
magneten

Stator met spoelen
Platenkoppeling

Lagerplaat

Stroomaansluiting

1 = Led
2 = Led-stuurapparaat
3 = Led-koellichaam
4 = Xenon-projectielamp

5 = Xenon-voorschakelapparaat
6 = Elektronische sturing dimlichtscherm
7 = Stroomregeling
8 = Lichtbron richtingaanwijzer
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