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RUBRIEKSKOP
Onderkop

Ingenieur Kenichi Fukuda heeft opnieuw een
meesterstuk afgeleverd. De techniek van de
nieuwe Mazda RX-8 is met z’n gewaagde Renesis
rotatiemotor nog even interessant en afwijkend
als altijd, sterk milieu gerichte vernieuwingen
verbeterden zowel emissie als verbruik.
Bovendien is de RX styling totaal anders. Mazda
koos voor een even bijzondere als opvallende
oplossing door met een vierzits, vierdeurs coupé
te komen. Vooral de achterdeuren zijn bijzon-
der. De beide voorportieren slaan bij de RX-8 op
de normale wijze open maar ze bedekken in
gesloten toestand de sloten van de omgekeerd,
dus naar achteren open slaande achterportie-
ren. Deze zijn als het ware door de voorportie-
ren gezekerd en gevaarlijk openschieten is hier-
door onmogelijk. Het koetswerk heeft geen
middenstijl, deze functie wordt door de stevige
verankering en vooral ook de zware stijl van de
achterportieren overgenomen.
In de lange neus zit de grille met een diep lig-
gend gaaswerk dat jammer genoeg door de ken-
tekenplaat grotendeels wordt afgedekt. De sub-
tiele neus verliest daardoor veel van zijn
schoonheid. De voorschermen steken met hun
verbreding wijd naar buiten uit. De lage daklijn
eindigt in een tegengesteld gebogen, panorami-
sche achterruit. Twee dikke uitlaatpijpen en
hier en daar een wankelmotorlogo maken het
design van deze 2+2 coupé helemaal af.
De eigenwijze RX-8 moet zich staande houden
tussen andere sportievelingen zoals de  Nissan
350Z, de Audi TT, de Alfa GTV, Toyota Celica en
BMW 3-serie Coupé. Ze vallen in dezelfde prijs-
klasse als de Mazda RX-8 die als 141 kW-versie
vanaf € 40.995,- in de showroom staat. De snel-
lere HP 169 kW versie kost € 49.995,-. 

Geen overlap
Renesis is de naam van de nieuwe motor die
een doorontwikkeling is van de bekende Mazda
tweeschijfs draaizuigermotor. Mazda werkt met
2 x 654 cm3 metende rotors die gezamenlijk op
een cilinderinhoud komen van 1308 cm3. Via
een omrekenformule wordt de motor in som-
mige landen in de 2.5 liter klasse ingedeeld. De
iets minder sterke motor van de twee biedt een
hoger koppel bij een lager toerental dan de HP,
namelijk 220 Nm bij 5000 t/min, waar de sterke
variant een maximum koppel bereikt van
‘slechts’ 211 Nm bij 5500 t/min.
De rotatiemotor is een honderd procent toeren-
motor en toerentallen in de regio van 8000 of
meer zijn voor de Renesis HP geen enkel punt.
De toerenteller wordt gearceerd rood bij
8500/min en rood bij 9000/min. De toerenbe-
grenzer grijpt pas bij 9200 t/min in, maar de
dan flink loeiende motor maakt nog niet de
indruk aan het eind van zijn Latijn te zijn,
integendeel! Deze toerengrens was vooral de
wens van de garantieafdeling.

Stofzuigergeluid
De Renesis HP is in staat tot het leveren van
buitengewone prestaties, maar een brute motor
zoals de zespitter van bijvoorbeeld de Nissan
350Z is het zeker niet. Het startgeluid heeft wel
iets weg van dat van een vliegtuigje. Loopt hij
eenmaal, dan worden de oorschelpen gevuld
met een soort loeiend stofzuigergeluid. Het
komt wat ongewoon over. De eenmaal op stoom
volmaakt trillingvrije wankelmotor toont een
geweldige honger naar hoge toeren en die heeft
hij ook wel nodig. Onder de 3000 t/min gebeurt
er amper iets en pas vanaf 4000 t/min begint

hij serieus prestaties te leveren. Boven de 5000
en tot zo’n 8000 t/min is de motor absoluut op
z’n levendigst maar dat betekent wel dat je als
bestuurder flink moet schakelen. Wie daarvan
houdt wordt beloond met een opwindend loei-
end geluid van de wankel die bijna niet meer
ophoudt met accelereren. De RX-8 is razendsnel
en de zesbak van de HP neemt enorme stappen:
in de eerste versnelling treedt de toerenbegren-
zer in bij 67 km/h en de tweede reikt tot 110
km/h. De derde komt tot 165 km/h, de verdere
versnellingen hebben we om begrijpelijke rede-
nen maar niet meer uitgeprobeerd. Alles bij
elkaar opgeteld: wel een snelle auto maar
beslist geen bruut. De zesbak schakelt lekker,
de koppeling grijpt perfect aan maar werkt met
name in files een tikje te zwaar.

Ook van binnen bijzonder
Mazda heeft zich bij het ontwerp van de RX-8
niet tot het exterieur beperkt. Wie het voorpor-
tier opent ziet een sportief interieur met
dunne, goed gevormde zetels die nog enige
beenruimte achterin overlaten, daarbij een in
hoogte en lengte verstelbaar en lekker dik
stuurtje en een interessant gevormd dashboard.
De toegang tot de middenstijlloze RX-8 valt niet
tegen, voorin val je zonder capriolen op de lage
stoel, voor een plek achterin moet je iets meer
aan yoga doen. Je zit laag en hebt te maken
met dikke stijlen, zowel voor, midden als ach-
ter. Het strikt vierpersoons interieur wordt in
de lengte door een brede tunnel gescheiden,
het korte pookje zit helemaal vooraan en steekt

De bagageruimte is op zich groot genoeg, maar de
kofferklep maakt slechts een kleine opening vrij.
De Mazda heeft overigens wel een skiluik.

Wankelmotor in praktische 2+2 verpakking

Bijzonder eigenwijs
Menigeen had verwacht dat na het verdwijnen van de

RX-7 Mazda het hoofdstuk rotatiemotoren wel defini-

tief zou sluiten. De Japanse fabrikant had daar zelf een

andere mening over en presenteert met gepaste trots

de RX-8. Opnieuw afwijkende techniek en deze keer in

een nog opwindender verpakking.

Foto’s: Jan Lieftink
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dus het meest royaal aangekleed. Los van de eer-
der genoemde zaken omvat de uitrusting 18
inch lichtmetaal met 225/45 R18 banden, ver-
warmde stoelen voorin, een navigatiesysteem,
lederen bekleding, boordcomputer, xenon kop-
lampen, 17 inch remschijven, DSC, TCS, alumi-
nium pedalen en een zesversnellingsbak. Een
automaat wordt niet geleverd. We missen
slechts enkele zaken in de RX-8 en noemen een
regensensor, cruise control en elektrische rui-
ten in de achterportieren. Deze hebben alleen
uitklapbare ramen. Bergmogelijkheden heeft de
Mazda genoeg met name in de portieren, het
kastje en in de middenconsole. De bagageruim-

te heeft een onhandig kleine opening maar hij
is, mede dankzij de reparatieset in plaats van
een reservewiel, op zich ruim genoeg. De achter-
stoelen zijn niet omklapbaar, maar de RX-8
beschikt weer wel over een skiluik. Het sportie-
ve 2+2 interieur heeft een bijzondere uitstraling
en het is erg netjes afgewerkt met chroom,
zwarte glanslak, leer en aluminium.

Doordacht compromis
De Mazda RX-8 is van huis uit weliswaar een
sportwagen maar hij is beslist minder hard en
compromisloos dan zijn voorganger, de RX-7.
Het onderstel is typisch Japans met de dubbele
wieldraagarmen aan de voorzijde en een multi-
link ophanging met schroefveren achter. Een
stabilisatorstang vinden we zowel voor als ach-
ter. De Mazda rolt tamelijk stevig over het asfalt
maar een harde vering heeft de auto niet. Wel is
de demping stug, soms progressief op het harde
af. Ook op zeer slechte bestratingen voelt de
vierdeurs en middenstijlloze koets bijzonder
stijf en homogeen aan. Maar onder omstandig-
heden kunnen de achterdeuren een beetje kra-
ken in hun dikke rubber afdichting. Meer voel
je er niet van. De Mazda gaat als een raket over
de weg en de besturing voelt precies en direct
aan. De bestuurder krijgt ruim voldoende infor-
matie door van de aan de achterwielen aange-
dreven auto, alleen zijn de banden wel erg
gevoelig voor sporen en richels. De stabiele RX-8
is tot verbluffend hoge bochtsnelheden in staat
en je hebt nimmer het gevoel dat je de zaak
niet in de hand hebt. De elektronica grijpt wel
in, maar meestal pas zo laat dat je er als spor-
tief ingestelde bestuurder nauwelijks last van
hebt. Overigens is het DSC uitschakelbaar. ●

Dick Schornagel

Wankel houdt
handen schoon
Het ontbreken van
kleppen en een bij-
behorende distributie
maakt het onder-
houd dat de RX-8
behoeft erg overzich-
telijk. Elke 20.000 km
of jaarlijks wordt de
motorolie ververst
met Mazda Dexelia
5W30 (API SG/SH/SJ/-
SL of ACEA A1/A3).
De bestuurder doet

er overigens goed
aan met enige regel-
maat het oliepeil te
controleren, aange-
zien tijdens het rij-
den een geringe hoe-
veelheid olie in de
motor geïnjecteerd
wordt voor smering
van de afdichtingen
van de rotors. Het
reguliere onderhoud
omvat verder vervan-

ging van bougies
(60.000 km), luchtfil-
ter (eveneens 60.000
km) en het interieur-
filter (elke 40.000
km). Na 100.000 km
of vijf jaar krijgt de

transmissie nieuwe
olie. Dat is een API
GL-4 of GL-5 75W90.
Het differentieel
wordt bij 60.000 km
ververst met een GL-
5 SAE-90. ●

De bijzondere Renesis HP motor ligt helaas volle-
dig verscholen onder de kunststof afdekplaten. Hij
drijft de achterwielen aan via een zesversnellings-
bak.
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Testmetingen
Max. motorvermogen (fabrieksopgave): ............ 169 kW bij 8200 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): ............................211 Nm bij 5500 t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: ....5,5 sec. ......0-100 km/h: 7,4 sec. ....80-120 km/h: ....4,6 sec.

Geluidsmetingen:

80 km/h: 67 dBA ................100km/h: 69 dBA ..................120 km/h: 71 dBA

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: 15,8 liter op 100 km ..................Buitenweg: 8,9 liter op 100 km

Combinatierit: ............................................................11,4 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ..........................................13,7 liter op 100 km

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..................................................235 km/h

Gegevens: Auto Palace De Binckhorst

Het is voor-
al de com-
binatie van

de fraaie carrosserie
en de unieke wan-
kelmotor die de RX-8
tot iets heel bijzon-
ders maakt. Daarbij
rijdt hij ook nog
eens perfect. Zowel
sportief blazen als
ontspannen toeren,
in beide gevallen
komt de RX-8 prima
tot z’n recht. Er kun-
nen zelfs passagiers
en bagage mee! De
kwaliteit is Japans,
dus top.

Onderhoud
heeft de
RX-8 niet

veel nodig, maar aan
brandstof heeft hij
des te meer behoef-
te. Een gemiddeld
verbruik van 1 op 7,5
is niet meer van deze
tijd en dat is dan ook
de grootste makke
van de huidige rota-
tiemotor. Verder is
het karakter van de
RX-8 voor sommigen
wellicht te
beschaafd. Een iets
bruter karakter had
vooral bij de HP-ver-
sie gemogen.

Modelserie en prijzen
Mazda RX-8 Renesis 141 kW: ..................................................€ 40.995,-

Mazda RX-8 Renesis HP 169 kW: ............................................€ 49.995,-

ABS: ..............................................................................................standaard

ASR: ..............................................................................................standaard

Stabiliteitsregeling: ....................................................................standaard

Remassistent: ..............................................................................standaard

Zij-airbags: ..................................................................................standaard

Windowbags: ..............................................................................standaard

Xenon-verlichting: ............................................................standaard op HP

Centrale vergrendeling met afstandsbediening: ....................standaard

Elektrische ruiten voor:..............................................................standaard

Automatische airco:....................................................................standaard

Audio: ..........................................................................................standaard

Navigatiesysteem:............................................................standaard op HP

Lederen bekleding: ....................................................................standaard

Lichtmetalen wielen: ..................................................................standaard

Importeur: Auto Palace De Binckhorst,

☎ (070) 333 74 00, www.mazda.nl
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akers standaard in de HP) en airco, valt vooral
de cirkel in het midden op. Deze heeft geen
functie maar zorgt voor een aparte sfeer. Het
uitklapbare navigatiescherm bevindt zich
bovenop het dashboard, de bediening zit onder
handbereik op de console.
De Renesis HP is de duurste van het tweetal en

parmantig uit het midden, de handrem zit
rechts en prikt in het been van de bijrijder. De
stoelen zijn enigszins sportief van vorm en bie-
den voldoende steun. Je zit enigszins klem tus-
sen het portier en de brede tunnel. De bestuur-
dersstoel werkt elektrisch en maakt hoog/laag
verstellen en kantelen mogelijk. De bijrijders-
stoel is handbediend.
De instrumenten zitten onder een overkapping
en bestaan uit een ronde toerenteller en een
digitale snelheidsmeter. Wij zijn daar niet zo

dol op maar de afleesbaarheid lijdt er niet erg
onder. Links bevinden zich meters voor brand-
stof en temperatuur, rechts zit de oliedrukme-
ter. Chroomrandjes omlijsten het geheel. In de
iets trapeziumvormige middenconsole met
schakelaars voor onder meer audio (zeer uitge-
breid Bose systeem met 6 cd-wisselaar en 9 spe-

Het uiterlijk van de RX-8 is zeer
gewaagd, in de eerste plaats door de
vier portieren maar ook door de wijd
uitstaande voorschermen.

Op de middenconsole
gebeurt het bijna alle-
maal. Het uitgeklapte
navigatiescherm neemt
de hoofdpositie in. De
schakelaars en draai-
knoppen daaronder
voor airco en audio
worden deels door een
artistieke cirkel
omringd.

De Mazda is van achteren lekker ‘dik’, mede dank-
zij de bijzonder gevormde achterruit, de dikke
bumpers en de twee vette, ronde uitlaatpijpen.

De instrumentatie is duidelijk afleesbaar ondanks
de in de toerenteller geplaatste digitale snelheids-
meter. Links op het stuur zijn enkele audiotoetsen
aangebracht.

De inzittenden worden verwelkomd
door een bijzonder vormgegeven
interieur. Het dashboard vergt in eer-
ste instantie enige bestudering maar
dan blijkt de ergonomie toch wel dik
voor elkaar te zijn.

De in twee stoelen verdeelde achterbank is rede-
lijk gemakkelijk bereikbaar, mede door de naar
achter klappende deur en het ontbreken van een
middenstijl.
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