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AUTO 
Nissan Primera technisch bekeken

Qua luxe de middenklasse ontstegen

Top ambities
Een innovatief centraal bedieningssysteem, laserge-

stuurde intelligente cruise control, achteruitrijcamera,

DVD navigatie en een common-rail diesel met 6-bak: de

nieuwe Primera kan zich meten met de top in autoland.

De middenklasse wordt volwassen, zo bewijst deze

innovatieve Nissan.

Wie plaats neemt in de nieuwe Primera, ziet
direct het innovatieve, centraal geplaatst bedie-
ningspaneel met beeldscherm. De integratie
van de diverse elektronische systemen is ver
doorgevoerd. Zo dirigeert het navigatiesysteem
de bestuurder automatisch naar het dichtstbij-
zijnde tankstation bij een bijna lege brandstof-
tank. Nog een voorbeeld van doordachte inte-
gratie van systemen betreft de mobiele tele-
foon. Die kan (mits van het juiste type) simpel-
weg in een houder worden geklikt waarna
handsfree bediening mogelijk is. Invoeren van
een SIM-kaart is niet nodig en het display van
de mobiele telefoon verschijnt op het centrale
beeldscherm. Gemak dient de mens!

Nieuwe motoren
Nissan biedt in het vooronder van de nieuwe
Primera de keuze uit twee nieuwe motoren: de
2.0 liter QR20DE benzinemotor en de 2.2 DCT
common-rail diesel. Bij de 2.0 benzinemotor is
veel aandacht besteed aan een trillingsvrije en
geluidsarme loop. Er is een kunststof kleppen-
deksel toegepast dat met een trillingsdempende
constructie op de cilinderkop is gemonteerd. De
distributie wordt verzorgd door een stille Morse
ketting. Onderin het blok zijn twee compacte
balansassen ondergebracht. De balansunit
wordt via een aparte ketting met kettingspan-
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Ook de nieuwe Primera is nu gezegend met een
moderne common-rail DI-dieselmotor. Een turbo
met variabele geometrie regelt de luchtbehoefte.
Hij is goed voor een koppel van 280 Nm. Ook een
interkoeler, oxidatiekatalysator en elektronisch
geregelde EGR ontbreken niet.

De 2.0 liter benzinemotor is nieuw en heeft een
aluminium motorblok met ladderconstructie. Een
kunststof kleppendeksel en Morse ketting voor de
distributie, verlagen het geluidsniveau. Trillingen
worden tegengegaan door twee balansassen.
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onderlinge afstand is bereikt en de voorligger
langzamer rijdt, vermindert de ICC vaart door
gas te minderen of, als dat niet voldoende is, bij
te remmen. Zodra de Primera-bestuurder naar
de linker baan stuurt, en dus de weg weer vrij
is, vermeerdert de ICC vaart tot de ingestelde
snelheid is bereikt. Mocht er plotseling een
auto invoegen op de zelfde rijbaan, dan wordt
ogenblikkelijk vaart verminderd tot een veilige
afstand is gewaarborgd.
Deze techniek zorgt voor zeer ontspannen en
veilig rijden. Toch heeft het wel z’n beperkin-
gen. Om veiligheidsredenen remt de ICC met
maximaal 25% van het beschikbare remvermo-
gen af. Mocht dit onvoldoende zijn om een bot-
sing te voorkomen, dan wordt de bestuurder
met een geluidssignaal gewaarschuwd. Hij of

zij zal dan onmiddellijk met de rechter voet
moeten bijspringen. Het is dus zaak, ondanks
het weldadige comfort van de ICC, voortdurend
bij de les te blijven.
Voor het automatisch remmen met ingeschakel-
de ICC wordt een actieve (elektrisch aangestuur-
de) rembekrachtiger toegepast. De afstandsen-
sor werkt zoals gezegd met laser. Mocht de
afstandsensor bijvoorbeeld na schade opnieuw
gemonteerd worden, dan moet deze nauwkeu-
rig worden afgesteld. Daar is een ICC targetbo-
ard voor nodig en de Consult-II tester.
De lasersensor kijkt ongeveer 120 meter voor-
uit. In verband met de veiligheid werkt het
systeem tot snelheden van 160 km/h. Als gewen-
ste volgafstand kan de bestuurder kiezen voor
lang, medium en kort. Bij een snelheid van 100
km/h komt dat overeen met 60, 45 en 30 meter.
Deze afstand wordt in respectievelijk 2, 1,5 en 1
seconde overbrugd.

Optimaal veilig
Aan passieve en actieve veiligheid geen gebrek
in de nieuwe Primera. Standaard is het nieuw-
ste Bosch ABS 8 systeem, aangevuld met elektro-
nische remkrachtverdeling en een remassistent,
die bij een noodstop de volle druk op de rem-
men zet. De duurdere modellen zijn daarnaast
nog voorzien van het stabiliteitssysteem ESP.
Mocht het onverhoopt toch mis gaan, dan
weten de inzittenden zich beschermd door
front- en zij-airbags en zelfs windowbags.
Actieve hoofdsteunen verkleinen de kans op
een whiplash. In de leuningen van de voorstoe-
len zijn drukplaten aangebracht die verbonden
zijn met de hoofdsteunen. Bij een botsing van
achteren drukt de rug tegen de drukplaat waar-
na de hoofdsteun naar voren en omhoog kan-
telt. Het betreft een puur mechanisch systeem
en komt dus na de actie gewoon weer in de
basispositie terug. ●

Zowel de nieuwe 2.0 benzinemotor als de 2.2 die-
sel zijn standaard uitgerust met een zesversnel-
lingsbak, die een sportieve rijstijl mogelijk maakt.
De 2.0 benzinemotor is als optie verkrijgbaar met
de Nissan Hypertronic CVT-M6, de elektronisch
geregelde CVT die naar keuze ook ‘handmatig’
sequentieel geschakeld kan worden tussen zes
vaste overbrengingen.

A.N. Cupédo

De brandstofpomp
brengt de dieselolie
onder een druk van
maximaal 1350 bar. De
uiteindelijke inspuit-
druk bepaalt de EDU
afhankelijk van toeren-
tal en belasting.
Voorinspuiting beperkt
het typische ‘harde’
geluid van de DI-diesel-
motor. De verbranding
wordt als het ware
geleidelijk opgestart.

Directe inspuiting onder hoge druk

ner door de krukas aangedreven.
De van Nissan bekende variabele inlaatklepti-
ming is verfijnd. De inlaatnokkenas kan nu
over 40 nokkenasgraden (=20 krukasgraden)
variabel worden versteld. De nokkenasversteller
bestaat uit een behuizing die wordt aangedre-
ven door de distributieketting en een schoepen-
wiel dat op de inlaatnokkenas is gemonteerd.
Met behulp van oliedruk wordt het schoepen-
wiel en daarmee de nokkenas verdraaid.
Trots mag Nissan ook op z’n 2.2 liter direct
ingespoten common-rail diesel zijn.
Plunjerpompen brengen de dieselolie in de
common-rail op een druk van 300 tot 1350 bar,
afhankelijk van de bedrijfscondities. In het
schema van het common-rail inspuitsysteem
treft u een ‘EDU’ aan. Deze Electronic Drive
Unit stuurt in opdracht van de inspuitcomputer
de elektronische injectoren aan. Dat gebeurt
met hoge spanning om een snelle opening te
waarborgen. Daarvoor beschikt de EDU over een
omvormer die de accuspanning omzet naar 150
Volt piekspanning. Met voorinspuiting van een
kleine hoeveelheid brandstof worden drukpie-
ken en een te snelle drukstijging tijdens de ver-
branding voorkomen. Dat vermindert de
geluidsproductie aanzienlijk. Bij lage belasting
vindt er een zogenaamde ‘pre-mixed’, voorge-
mengde verbranding plaats. Nissan noemt dat
M-fire. De verbranding start pas nadat alle
brandstof- en luchtdelen voldoende zijn
gemengd. Door een groot volume uitlaatgas toe
te laten (via de elektronisch geregelde EGR),
neemt de verbrandingssnelheid af en ontstaat
een geleidelijke verbranding. De drukstijging is
veel minder heftig. Het resultaat is een lagere
NOx uitstoot en geluidsproductie. Om een
goede menging van het mengsel te bewerkstel-
ligen is één van de twee inlaatkanalen als wer-
velkanaal uitgevoerd.
Mochten er onverhoopt reparaties nodig zijn
aan het hogedruk inspuitsysteem, dan is het
van groot belang schoon te werken en het
systeem zo veel mogelijk gesloten te laten om
het indringen van vuil te voorkomen, aldus
Nissan. Vanwege de druk in het systeem is het
niet toegestaan bij draaiende motor aan de
(wartel)koppelingen te werken. Na het uitzetten
van het contact is het raadzaam 20 tot 30
seconden te wachten alvorens onderdelen te
demonteren. De druk is dan voldoende gedaald.

Cruise control kijkt vooruit
Bijzonder in deze klasse is de toepassing van
een intelligente cruise control. Dit ICC-systeem
past de snelheid van de auto nauwkeurig aan
op de voorligger. Daartoe is het uitgerust met
een laser-afstandsensor die de afstand tot de
voorligger continu meet. Zodra een ingestelde
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