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Techniektrends van de Tokyo Motor Show

Japans feest van creativiteit
De Japanse industrie heeft er aardig de swing in. Na de economische malaise en de ramp rondom 

de Fukushima kerncentrale laten ze zich op de Tokyo Motor Show weer van hun meest innova-

tieve kant zien. Het resultaat is soms bizar, maar gunt ook een kijkje in de toekomst van de mobi-

liteit. AMT pikte er technische krenten uit en voerde boeiende gesprekken met R&D-topmannen.

Veel nieuws verdwijnt op de Tokyo Motor Show in 
een lawine van studiemodellen en primeurs. De 
meeste bezoekers hebben het niet eens gezien, 
maar naast een geheimzinnig compressormotor-
blok bij Kawasaki liet Suzuki tastbaarder zien dat 
downsizing en CO2 ook in de motorfietswereld 
begint te spelen.
In hun ‘compact roadster’ Recursion vind je een 588 
cm3 parallelle tweecilinder met turbo en interkoe-
ler. Hij weegt een ingetogen 174 kilogram, levert 
74 kW en vooral ‘veel trekkracht van onder uit’. 
Intrigerend detail is ook een voor de motorwereld 
unieke crashwaarschuwing op basis van camera-
techniek. Die werkt overigens via een trilsignaal in 
de flanken van de tank.

Yamaha Motiv.e
Tussen auto en motor zweeft de Yamaha Motiv.e-
studie. Iets kleiner dan de smart fortwo en ook 
met de aandrijving achterin. Ontwerp en concept 

komen van Formule 1-ontwerper Gordon Murray.
Yamaha’s Mariko Saito: “In feite heb je het over 
twee projecten. Deze Motiv.e-studie heeft elektri-
sche aandrijving en de lithium-ion accu’s onder de 
vloer. Maar er is ook een 1-liter driecilindermotor 
voor ontwikkeld, met de optie van kleinere versies. 
Daarvoor is belangstelling van automerken. Ook 
een range extended-versie is denkbaar”.
Murray werkt al jaren aan het concept. Zijn iStream- 
techniek moet het gangbare productieproces van 
een auto naar verluidt spectaculair terugdringen. 
Op een kokerbalken vogelkooiframe worden 
kunststof composietpanelen gelijmd – lassen en 
schroeven zijn tot een minimum teruggedrongen 
– waarin kabelboom en leidingen zijn opgenomen.

Meer Mitsubishi PHEVs
Met dank aan de fiscus is de Mitsubishi Outlander 
PHEV de auto waar in ons land het meest over te 
doen was. Misschien dus wel zo passend dat juist 

zij opmerkelijk veel te melden hadden over hybri-
detechniek. De PHEV staat in de toekomst met stip 
genoteerd.
Het meest veelbelovend is dan de XR-PHEV-studie 
(lees: crossover PHEV) van een speels vormge-
geven compacter model in pakweg de Nissan 
Qashqai-klasse. Ofwel de opvolger van de ASX?
Toru Hashimoto, topman van de ‘EV Business 
Office’: “Als je naar zijn techniek kijkt speelt die 
ook in op de Europese vraag naar een lagere 
CO2-uitstoot. Hart van de zaak is een nieuwe 1,1 
liter driecilinder. Een direct ingespoten MIVEC tur-
bomotor die ook in andere modellen zal worden 
gebruikt. Denk aan de SpaceStar-klasse. Er komt 
een 1,3 liter viercilinderversie van. Ook die motor 
is voorbereid op hybridetoepassingen, denk dan 
aan de Outlander en Lancer-klasse”.
In de XR-PHEV past Mitsubishi een eenvoudiger 
oplossing toe dan in de huidige elektrische 4WD 
Outlander. Hij heeft voorwielaandrijving en een 

Fantasie en werkelijkheid staan dicht bijeen bij de 
elektrische Nissan BladeGlider, die energiezuinig is met 
zijn bijzondere model en daarom ideaal als elektro-
sportauto kan worden gepresenteerd.
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dwarse motoropstelling.
“Deze nieuwe plug-in hybrideoplossing verbetert 
het rendement. De elektronica kiest zelf uit de 
meest geschikte aandrijfmodus: EV, serie- of paral-
lelhybride. Het 14 kWh accupakket ligt centraal 
onder de bodem en we mikken op een elektrische 
range van 85 kilometer. Als hybride gereden is 
de doelstelling 28 kilometer of meer op een liter 
benzine. “
Waarschijnlijk gaat het bij de EV-range dan wel 
over de ‘prettige’ Japanse cyclus. Deze generatie 
Mitsubishi-techniek ziet er sowieso interessant 
uit. De nieuwe 1,1-liter is goed voor 100 kW, bij de 
generatormotor wordt 120 kW vermeld.

Toyota FCV-vooruitblik
Toyota komt naast de productieversie van de drie-
wielige i-Road overdekte scooter met de FCV Con-
cept. Twee kijkjes in de mobiliteit van de toekomst. 
De gedurfd vormgegeven personenauto gaat 
rond 2015 in ongeveer deze vorm in productie.
De nieuwe generatie brandstofcel levert 100 kW, 
met een ‘vermogensdichtheid’ van 3 kW/l. Dus 
een omvang van 33 liter. Dat is een halvering van 

eerdere exemplaren. Toyota is er in geslaagd het 
fysieke formaat – niet groter dan een boodschap-
penkratje – én het aantal cellen van de stack te 
verminderen. Dat vertaalt zich in verbeterde ef-
ficiëntie bij lagere productiekosten.
Van onder gezien herken je de platte brandstofcel 
centraal onder de voorstoelen en twee (700 bar) 
waterstoftanks. Goed voor zo’n 500 kilometer range. 
Een bijkomende eigenschap is in Japan uiterst 
actueel. Sinds de ramp in Fukushima telt zwaar dat 
auto’s als deze kunnen dienen als elektriciteitscen-
trale voor een woonhuis. Toyota rekent dat hij een 
week op één tankvulling dat werk kan doen.
Toyota zal aanvankelijk vooral naar Japan, Scan-
dinavië en Californië kijken. Toptechnicus Satoshi 
Ogiso: “Technisch gesproken verloopt de ontwik-
keling goed. We zullen niet alleen op lease- en 
fleetkopers mikken, maar de auto ook normaal in 
de showroom aanbieden. We hebben veel geleerd 
van de Prius”. Prijs? Welingelichte bronnen melden 
dat Toyota zo dicht mogelijk bij 50 duizend dollar 
wil komen. Dat klinkt onwaarschijnlijk goedkoop 
voor deze techniek, maar hoe ging dat ook weer 
met de Prius destijds...?

Opmerkelijke Nissan BladeGlider
Op het eerste gezicht is de Nissan BladeGlider een 
puur showprototype. Toch geven de Japanners 
aan dat we hem serieus moeten nemen. Sterker 
nog: “In een niet al te verre toekomst”.
Waarom ook niet, als we luttele jaren geleden in 
Genève nog met een opgetrokken wenkbrauw 
naar de Juke stonden te kijken? Uiteindelijk 
hebben ze in de VS al hun DeltaWing-raceproject 
gehad en mogen we komend jaar op een nieuwe 
Zeod RC-raceversie rekenen die naar verluidt een 
volle ronde Le Mans elektrisch kan halen.
Het meest opvallend is de ‘dubbele wigvorm’ met 
dicht bij elkaar staande voorwielen – ongeveer 
een meter – en drie zitplaatsen. Slim detail: bij het 
openen van de deur schuift de voorstoel opzij om 
makkelijker in te stappen. Passagiers zitten daar 
schuin achter.
Technisch neemt hij het nodige over van de Leaf, 
meldt men. Dat zal dan gaan over het lithium-ion 
accupakket en de techniek daaromheen, want de 
aandrijving wordt verzorgd door twee in de wielen 
gebouwde elektromotoren. Samen met een veel 
groter deel van het gewicht op de achterwielen – 

Nissan pakte het Amerikaanse Deltawing idee uit de racerij over. Met naafmotoren in de achter-
wielen is plaats voor een driezitsopstelling.

Dit Suzuki-studiemodel Recursion heeft een turbo laag voor het tweecilinder motorblok, u ziet net 
nog de uitlaatpijp in een fantasievolle einddemper uitmonden.

Achter de Yamaha Motiv.e is nog het ruimtelijk balkenchassis te zien dat sterk overeenkomt met 
Gordon Murray’s ontwerp voor zijn eigen City Car.

Een compleet nieuwe 1.0 driecilinder voor Yamaha’s motorfietsen kan ook dienst doen in een 
sportieve Motiv-benzineversie.
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De Toyota i-Road productieversie (voorgrond) komt er aan. De spraakmakende FV2-studie daar-
achter met Segway-achtige bediening, zonder pedalen of stuur komt zeker niet.

De XR-PHEV-studie van Mitsubishi zou heel goed als kleiner broertje van de Outlander PHEV kunnen uitkomen.

Een blik onderop de Toyota FCV, met in het midden het compacte brandstofcelpakket, erachter de 
gele waterstoftank, en helemaal achteraan het accupakket.

70 procent – zijn die in staat de specifieke proble-
men van een auto met dit concept te beheersen. 
Noem het een Reliant Robin-effect.
Bij eerste testritten met een mule op basis van 
een Ariel Atom in Arizona verbaasden journalis-
ten van onder andere Popular Mechanics en Top 
Gear zich afgelopen maand over de verrassende 
bochtenprestaties. De aerodynamische voordelen 
zijn evident, maar de combinatie van een nieuwe 
gewichtsverdeling en aangepaste banden (smaller 
voor en breder achter) blijkt te werken.
De testrijders schrijven dat toe aan minder 
overhellen en wielbelastingverschuiving tussen 
de dicht bijeen staande voorbanden, en bijpas-
send rechtop blijvende wielstanden. Dat biedt in 
de praktijk kennelijk verrassend veel stabiliteit en 
grip. Eén ding is zeker: een intrigerend project!

Carbon te duurzaam?
In een groepsinterview lijkt Nissan R&D-chef 
Mitsuhiko Yamashita aan te geven dat we in pro-
ductie op iets minder exotische techniek moeten 
rekenen. Zo reageert hij tamelijk verrassend op de 
vraag naar de kansen van carbon á la BMW. Ook 

voor de Leaf? “Nee. Het is te kostbaar en veel te 
duurzaam. Als een auto daarmee dertig jaar mee-
gaat is dat te lang. Je wilt uiteindelijk ook weer een 
volgende auto verkopen. Het is in dat verband wél 
denkbaar om een carbon-platform te maken en 
daar telkens een nieuwe bovenbouw op te zetten. 
Misschien dus. Als we heel anders naar recycling 
van auto’s gaan kijken. Voorlopig zijn er andere 
oplossingen als staal, lichtmetaal en kunststof.”
Elektrische naafmotoren dan? “Twee motoren kos-
ten meer dan één, maar laat ik het zo zeggen: het 
is wel een optie als je vrijer wilt zijn in je design. 
Voor een model dat nieuwe wegen inslaat.”
Vrijwel alle Japanse merken op de Tokyo Show 
presenteren projecten van autonoom rijden. Hoe 
staat Nissan daar in? “We hebben net goedkeuring 
om in Japan op de weg te testen. Ik denk dat we 
voor 2020 een zelfrijdende auto aanbieden en dan 
binnen twee modelgeneraties als optie voor onge-
veer alle modellen. De huidige camera-, laser- en 
radardetectie is onder bepaalde omstandigheden 
nog te zwak. Vooralsnog zal het vooral gaan over 
de grote weg, van oprit tot afrit, maar ook inhalen 
en andere manoeuvres. En fileverkeer in stedelijk 

gebieden zoals je die in Amerika aantreft. Ook au-
tomatisch parkeren – zelf een plek zoeken – is al te 
doen. Met sensoren en kunstmatige intelligentie 
kun je ver komen. Groot probleem zijn bijvoor-
beeld kinderen die plotseling en onvoorspelbaar 
oversteken.”
Lees: woonwijken blijven een probleem. Het is 
bekend dat Nissan voor een veiliger toepassing in 
steden aandringt op een ‘meedenkende’ overheid 
die bijvoorbeeld speciale rijstroken inricht.

Mazda naar 18 op 1 compressie
Tot slot stippelt Mazda R&D-topman Takahisa 
Sori exclusief voor ons een heerlijk eigenzinnige 
route uit. Echt zelfstandig rijden zal de liefhebber 
van een dynamisch rijgedrag – waar Mazda op 
mikt – niet willen. Geen optie dus, net als kleine 
turbomotoren.
“Ze zijn kostbaar en in de praktijk niet écht zuinig. 
Ook turbotraagheid blijft een probleem. Ook voor 
Europa kijken we naar de mogelijkheden van een 
Mazda 2 EV met range extender. Daar zou die erg 
geschikt voor zijn: compact, robuust en stil. We 
verzamelen informatie over infrastructuur, laad-
punten en dergelijke.”
Tijdens het Yokohama Technology Forum in 
dezelfde week als de autoshow toonde Mazda 
niet alleen rijdende prototypes, maar kondigde 
ook aan hard te werken aan HCCI-technologie 
als alternatief voor downsizing. Zelfontsteking in 
benzinemotoren. Een quote van Mazda Europe 
R&D-topman Ichiro Hirose in de regionale media: 
“Als we emissie-eisen willen halen zonder down-
sizing, moéten we die weg kiezen. We mikken op 
30 procent verbeterd thermisch rendement. Dat 
baseren we op bestaande testen. Met HCCI halen 
we ‘hybridewaarden’”.
Voor die lean burntechniek noemt Mazda com-
pressieverhoudingen tot 18 op 1. Overigens wordt 
voor na die tweede generatie Skyactiv-motoren 
(komt rond 2017) al gewerkt aan generatie drie, 
waarin ‘adiabatische’ verbranding moet komen. 
Speciale coatings beperken de hitteoverdracht 
naar de cilinderwanden. Dat zou weer een 
belangrijke stap vooruit betekenen door lagere 
energieverliezen in uitlaat en koeling.
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