Maar wat graag hadden we Roy aan het werk gezien met zijn GTI tijdens de vorige editie van
Time Attack. Helaas moeten we daar nog even op wachten maar de auto is nu wei klaar om zich
aan het grote publiek te onthllllen. Oat doet hij met valse bescheidenheid want van een echt
IftItJro m.o look kunnen we niet direct spreken. Ok, deze Golf IV ziet er beslist niet standaard uit maar
zijn dit soort VW's heftlger behangen met spoilers en bumpers. Hier gelukkig niet.

Zelfs dit systeem zou vervolgens de toorn van Roy Koenen
aan den lijven ondervinden. Hij kan nu zelf bepalen hoe de kracht/
over de voorste en achterste wielen moet worden verdeeld.
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Complicated

Quattro

AI met al vergde het heel wat werk om de motor goed te laten
draa ien . Zo kon Roy niet kiezen voor grote injectoren omdat
die te moeilijk af te regelen waren. Daarom moesten er twee
rijen injectoren geplaatst worden om als nog aan de enorme
vraag naar brandstof te kunnen voldoen. Maarliefst drie elec
tronische gaskleppen waren nodig om de drukverschillen tus
sen de G-Iader en de turbo te kunnen ondervangen en in
goede banen te leiden. Net zoveel computers zijn aanwezig
om aile electronische onderdelen aan te kun nen sturen. De
nachtmerrie van iedere mapper kunnen we wei stellen. JD
Engineeri ng draaide er echter zijn hand niet voor om en ont
wierp een speciale computer om de drukverschil len te kunnen
regelen. Ook verzorgden zij het complete afstellen.

Aangezien er toch ergens een S3 compleet uit elkaar was gehaald voor een
motorswap besloot Roy gelijk ook maar de aandrijving over te zetten. Hoewel
de Audi het predikaat "Quattro" draagt is het niet hetzelfde systeem als op de
and ere Aud i Quattro modellen is gemonteerd. De S3 was namelijk voorzien
van een Haldex koppeling wat geen permanente vierwielaandrijving levert.
Enkel wanneer tussen de voorste en achterste as een snelheidsverschil wordt
opgemerkt zorgt een electronisch systeem voor aandrijving van de achterwie
len . Normaal gezien is de auto echter 100% voorwiel aangedreven. Het sys
teem is naast de S3 ook in de Go'lf 4Motion toegepast maar dat maakte de
swap er toch echt niet makkelijker op. Zelfs dit systeem zou vervolgens de
toorn van Roy Koenen aan den lijvenondervinden . Hij kan nu zelf bepalen hoe
de kracht over de voorste en achterste wielenmoet worden verdeeld. Zo rijdt
hij dagelijks gewoon ret een fifty-fifty setup.
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