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AUTO
Renault Avantime technisch bekeken

Gekloond van de Espace

Een stapje verder

Op het oog is de Avantime weinig
anders dan een Espace,met de-
zelfde aandrijflijn en wielophan-
ging.Weglaten van een midden-
stijl achter de enorme portieren
grijpt echter diep in op de dragen-
de structuur,daarnaast is de
Avantime wat kleiner,en 
sportiever geveerd.

Mede omdat er geen middenstijlen in de
carrosserie zitten werden stoelen met
ingebouwde veiligheidsgordels ontwik-
keld.

Ver bovenaan staat bij de als nieuw soort coupé

geafficheerde Avantime de uiterst opvallende

vormgeving. Technisch gezien is het niet meer

dan een verbouwde Espace ruimtewagen. Maar

de verbouwing was nog lang geen simpele op-

gaaf. Op korte termijn komt er ook nog een inte-

ressante nieuwe motor bij in het gamma.

De Avantime is in volume 25%
kleiner dan een Espace, maar de
bodemgroep is niet verkleind. De
wielbasis bedraagt onveranderd
2700 mm, in lengte ligt de Avanti-
me tussen een standaard- en Grand
Espace in (resp. 4517 en 4787 mm
lang, Avantime 4642 mm). Hij is
anderhalve centimeter breder, met
een grotere spoorbreedte en 20 mm
lagere vering voor een sportiever
weggedrag.

Voor dat laatste zijn verder stij-
vere rubbers in de wielophanging
gebruikt, die overigens dezelfde
samenstelling heeft als bij een Es-
pace. Vooraan MacPherson veer-
poten dus, achter een torsie-as met
getrokken langsarmen en Panhard-
stang. Speciaal voor deze auto ont-
wikkelde Michelin een extra ban-
denmaat 235/50-17, standaard op
de Privilège versie. Voor de Dyna-
mique is dat een optie, in plaats
van iets smallere banden op 16
inch velgen.

Aangepaste versterking
De bij Matra gebouwde Espace,
brengen we in herinnering, ont-
staat uit een bodemplaat met ruim-
telijk frame daarop als dragende
structuur. De buitenkant van de
carrosserie bestaat uit kunststof pa-
nelen. Een ideale basis om de ui-
terlijke verschijning aan te passen
zonder directe gevolgen voor het
dragend deel. Daar de Avantime

twee deuren en een middenstijl
minder heeft dan de Espace lag het
echter ook weer niet zo simpel.

Voor een goede structurele
sterkte is het frame van geperst
staal voorzien van grote, in het
eindproduct nog zichtbare alumini-
um bogen in de bovenbouw. Er
tussen gelast zitten aluminium
dwarsbalken, deze hele constructie
wordt met bouten en lijm op het

verzinkt stalen onderstuk beves-
tigd. Hiermee werd de constructie
zelfs stijver dan het geheel stalen
frame van de Espace. Bovendien
komt door de lichte aluminium de-
len bovenin het zwaartepunt van de
auto wat lager te liggen, wat bij-
draagt aan sportiever rijgedrag en
verminderd overhellen in bochten.
Stalen staanders met een aantal
(nieuwe) dwarsversterkingen er-
tussen vormen de steun en botsbe-
veiliging achter de portieren.

De portieren moesten flink
groot uitvallen, gezien het formaat
van de hele auto. Een trapezium-
vormig dubbel scharnier zorgt dat
de portieren niet extreem ver
openslaan. Ze maken tevens deel
uit van de constructie die botsings-
energie moet opnemen, met name
bij frontale aanrijding. Alleen al
daarom zijn het geen lichtgewicht
onderdelen. Daarbij wilde Renault
geen middelste raamstijlen heb-
ben. Om de beweegbare zijruiten
goed te geleiden zit in de portieren
een automatische spanner op de

rollen en geleiders van de ramen,
dat weegt letterlijk ook mee.

Ingebouwde gordels
Het ontbreken van een tot in het
dak lopende middenstijl brengt
vrijwel automatisch mee dat een
speciale oplossing bedacht moest
worden voor de veiligheidsgordels.
De voorstoelen van de Avantime
hebben ingebouwde gordels, als-
mede zij-airbags met 10 liter in-
houd. Waarmee meteen gezorgd is
dat gordels de instap naar achter
niet hinderen, en dat gordels plus
zij-airbags onafhankelijk van de
ingestelde positie van de stoel op
de juiste plek de inzittenden op-
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Een nieuw type turbo met dubbel
uitgevoerd slakkenhuis haalt
meer energie uit het uitlaatgas,
door drukgolf-dempende interac-
tie tussen cilinderparen te voorko-
men.

Een extra scharnier laat de enor-
me,55 kg zware portieren bij het
openslaan tevens wat naar voren
bewegen.Zo is er niet heel veel
vrije ruimte naast de auto nodig,
maar wel blijft de toegangsope-
ning toch wat beperkt.

Forse aluminium balken langs voorruit en dak geven de opbouw vol-
doende sterkte,achter de deuropeningen zijn ‘halve’stijlen gecombi-
neerd met een extra dwarsbalk en versterkte hoge vloer voor de zijde-
lingse botsveiligheid.

vangen. De gordels voorin zijn
voorzien van spanningsbegrenzers,
maar ook achterin is daarin voor-
zien op de twee buitenste (van de
drie) rolgordels. Behalve de zij-
airbags zijn er hoofdairbags van
het gordijn-type, die uit de dakrand
komen en zowel de voor- als achte-
rinzittenden beschermen.

Een ander soort botsbescher-
ming kreeg evenveel aandacht. Om
de schadelast bij kleine aanrijdin-
gen beperkt te houden is de bum-
perbevestiging herzien. Voor en
achter stapte men over van gelaste
op aangeschroefde dwarsbalken
achter de bumper. Ook de blokken
waarop de bumper gemonteerd is
zijn losse, met bouten bevestigde
delen. De luchtroosters onder de
voorbumper vormen geen geheel
met die bumper, zijn dus los te ver-
vangen. Evenzo bestaan de xenon
koplampen (standaard op zescilin-
der versies) uit een aantal losse de-
len. Door de hoge bouw van de
auto lopen achterklep en achter-
lichten bij kleine aanrijdingen niet
snel schade op.

Om ook de normale onder-
houdskosten omlaag te brengen
kent de Avantime een service inter-
val dat is opgerekt naar 30.000 km.

Speciale turbo
In eerste instantie levert Renault de
Avantime nu met bekende motoren
uit de vorig jaar verschenen Lagu-
na. De drieliter V6 met vier klep-
pen per cilinder en 2x2 nokkenas-
sen, waarvan die aan inlaatzijde
verstelbaar zijn (twee standen), le-
vert wat meer vermogen dan in de
Espace. Wel gelijk is de 2.2 dCi
common rail diesel, die ook in de
Espace pas kort leverbaar is. We-
derom uit de Laguna nam men de
handgeschakelde zesbak en ko-
mende vijftraps automaat over, de
Espace doet het met een versnel-
ling minder. Voorlopig dan, want
een aan deze Avantime verwante
nieuwe Espace komt er ook aan.

Daarin zal ongetwijfeld tevens
de uitzonderlijke tweeliter turbo
viercilinder een plaats vinden, na-
dat deze wat later dit jaar debuteert
in de Avantime. De 121 kW sterke
zestienkleps tweeliter krijgt een
zogenaamde ‘Twin Scroll’ turbo
mee. Het turbinedeel daarvan heeft

een dubbel slakkenhuis rondom
het (enkele) turbinewiel. De cilin-
derparen 1+4 en 2+3 blazen zo elk
in een eigen slakkenhuis.

De gedachte hierachter is dat
door de ontstekingsvolgorde het
eind van de uitlaatslag in cilinder 1
of 4 samenvalt met het begin van
de uitlaatslag in cilinder 2 of 3. In
één uitlaatspruitstuk zou dan uit-
laatgas van de net geopende naar
de bijna leeggeblazen cilinder stro-
men, in plaats van naar de turbine.
Dat voorkomt men nu door ge-
scheiden uitlaatgaskanalen in de
turbo. Die kan de druk van het uit-
laatgas dus vollediger benutten.
Het resultaat zou met name een
mooi koppelverloop zijn, met een
constante topwaarde van 250 Nm
tussen 2000 en 4250 t/min.

Luxe gemakken
De exclusiviteit van de Avantime
moest tevens blijken uit de aankle-
ding; de toepassing van xenon
koplampen is al genoemd. Verder
ging Renault bij de Laguna te rade
voor een snelheidsregelaar annex
begrenzer. Die laatste functie zien
we nog niet vaak, Mercedes begon
er ooit mee. Behalve een gewenst

constant tempo is een maximum
snelheid instelbaar, waarbij het
(elektronisch) gaspedaal zo gere-
geld wordt dat deze snelheid niet
overschreden kan worden. Behalve
door volgas te geven, tegen de
druk van een soort ‘kick-down’
schakelaar in, waarmee de snel-
heidsbegrenzing tijdelijk kan wor-
den opgeheven.

Ook op het klimaatsysteem is
niet gespaard. De regeling maakt
gebruik van metingen op binnen-
en buitentemperatuur, motortem-
peratuur, rijsnelheid en invallende
zonnestraling. Net als bij de Es-
pace is de verwarming dubbel uit-
gevoerd om links en recht geschei-
den instelling te bieden. Zowel de
voorruit als het samen met Weba-
sto ontwikkelde glazen dak, beide
van enorme omvang, bestaan uit
glas met de hoogste warmteweren-
de werking.

De verworvenheden van moder-
ne elektronica mochten uiteraard
evenmin ontbreken. Zoals variabe-
le stuurbekrachtiging met elektro-
nische regeling, een remsysteem
gekoppeld aan ASR antisliprege-
ling, noodremassistent, elektroni-
sche remkrachtverdeling, en als
optie een ESP stabiliteitsregeling.
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