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RUBRIEKSKOP
Onderkop

Japanse ontwerpers zijn tot veel in staat. We
zien het elke twee jaar op de wervelende auto-
salon van Tokio. Opwindende ideeën en bijzon-
dere plannen, conceptauto’s en niet zelden
adembenemende technische vondsten. Maar
zodra het op serieuze productie aankomt, blijkt
de schaal toch naar de behoudende kant door
te slaan. De nieuwe Avensis is zo’n voorbeeld
van een splinternieuwe, maar conventioneel
getekende Japanse auto. Door de kenner wordt
de Avensis als een nieuwe auto herkend, maar
de gemiddelde weggebruiker draait er nauwe-
lijks z’n hoofd voor om.
De Avensis is een fors stuk groter dan zijn voor-
ganger. Door z’n langere wielbasis is hij boven-
dien ruimer. Ranke lijnen kent de auto nauwe-
lijks, de Avensis koets is een zwaar en solide
bouwwerk. Hij heeft afgeronde hoeken voor en
achter, waarbij vooral de naar boven toe om een
hoekje ingebouwde achterlichten opvallen.
De nieuwe Avensis komt weer in de drie beken-
de carrosserievormen: sedan, liftback en stati-

onwagon. Wij hadden voor deze test de sedan
te logeren. Een goed ogende auto waar je de
tamelijk hoge prijs ook wel vanaf kunt zien.
Die begint nog bij een keurige € 22.900,- voor
de 1.6 Linea Terra, maar voor ‘onze’ 2.0 D-4D
Executive tikt de kassa net zo lang door tot hij
een bedrag van € 30.650,- aanwijst. Een jaar
geleden had je al een Avensis voor ruim €
18.000,- en kostte de duurste zelfs nog geen €
26.000,-! Desondanks heeft Toyota met de nieu-
we een prima aanbieding in huis. Vergelijk ‘m
maar eens met een Honda Accord, Opel Vectra,
Renault Laguna, VW Passat of Volvo S60. Die
zijn ook verre van voordelig en met name met
de laatste twee ben je zelfs nog een heel stuk
duurder uit. Alleen de Ford Mondeo blijft in

dit segment een ijzersterke aanbieding.

Sterke zelfontbrander
De direct ingespoten common rail D-4D turbo-
diesel van Toyota kan nog steeds een nieuwe
diesel worden genoemd. Hij is nog maar kort
op de markt en voor het modeljaar 2003 is er
iets meer vermogen uitgeperst. In de Avensis
levert de 1995 cm3 krachtbron, met z’n twee
door een riem aangedreven bovenliggende nok-
kenassen, een maximum vermogen van 85 kW
bij 3600 t/min. Het maximum koppel van deze
motor bedraagt 280 Nm. Dat begint zich vooral
tussen de 2000 en 2200 t/min duidelijk te
manifesteren. Niet via de gehoorgangen van de
inzittenden maar je voelt het aan de lekkere,
solide acceleratie die de sterke zelfontbrander
met deze zware auto mogelijk maakt.
De koude start begint uiteraard met een licht
rammelende motor, maar daar hoor je binnen
in de auto weinig van. Na enkele kilometers
verdwijnen de meeste bijgeluiden en daarna

Hij is niet opvallend, maar straalt wel klasse uit.
De nieuwe Avensis oogt fors groter dan z’n ranke
voorganger. De zware bilpartij wordt opgesierd
door grote achterlichten en twee dunne chroom-
stripjes. Behalve de Sedan is er ook al een Liftback
en Wagon.

Nieuwe Avensis stijlvolle zakenauto

Minder grijs
Dat Avensis een synoniem

is voor kwaliteit hoeft

geen betoog. Z’n voorgan-

ger miste echter het nodi-

ge uiterlijk vertoon, wat

vooral in de zakenmarkt

meer dan ooit bepalend is

voor succes. In z’n nieuwste

gedaante breekt de Aven-

sis met z’n wat suffig ima-

ge. Hier staat een volwas-

sen zakenauto met een bij-

na Duits-Zweeds karakter.
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Verder zitten ze voor je, naast je en op oor-
hoogte in de vorm van gordijnen. Prima! Ook
de verdere aankleding staat op een hoog
niveau. Zo heeft deze auto koplampsproeiers,
stoelverwarming, radio/cd met 8 speakers, crui-
se control, climate control, regensensor, een
middenarmsteun voor en achter en ga zo maar
door. En wie er € 3.000,- extra voor over heeft,
kan beschikken over een spraakgestuurd navi-
gatiesysteem met opklapscherm.

Als een vorst
Toyota heeft de nieuwe Avensis op een hoger
plan gebracht dan zijn immer wat timide over-
komende voorganger. Die het overigens in de
verkopen erg goed deed en die de basis heeft
gelegd voor een groot vertrouwen in het pro-
duct Avensis. Gaan we met de nieuwe auto de
weg op, dan valt direct op hoe volwassen de

wordt de Avensis D-4D een stille en ook snelle
auto. Dankzij het prettige koppel dat al gauw
beschikbaar komt, is de Avensis goed bij de les,
zowel in de stad als op de buitenweg. Je kan er
dus ‘schakellui’ mee rijden. Het verbruik is
bovendien gunstig. Wij noteerden een
gemiddelde van 1 op 15. De handgeschakelde
vijfbak werkt evenals de koppeling, opvallend
licht en de pook schakelt met een mooie korte
slag.

Solide auto
De Japanners hebben hard aan de Avensis
gewerkt om er een solide auto van te maken.
En ze hebben een degelijk stuk werk afgele-
verd, dat merk je al zodra je instapt. Uiteraard
toont het interieur van de dure Executive chic
met de strakke lederen bekleding en de mooie
strip hout over de breedte van het dashboard
en in de portieren. Ook de aluminium afwer-
king van de middenconsole staat fraai. Als je
niet beter wist had je qua sfeer en afwerking

net zo goed in een Volvo kunnen zitten. Iets
minder geraffineerd en smaakvol misschien,
maar toch…
De Avensis is ruim voor vier tot vijf volwasse-
nen. De werkplek achter de hoog/laag verstel-
bare en schuivende stuurkolom is prima af te
stellen, niet in de laatste plaats door de elektri-
sche verstelling van de voorstoel. In acht rich-
tingen voor de linker stoel met zelfs een elek-
trisch bediende lendensteun, het kan niet op!
De bestuurdersstoel zit heel prettig, ook tij-
dens lange ritten.
De extra dure Executive uitvoering staat garant
voor een ruime uitrusting. Om bij de veiligheid
te beginnen, elke Avensis heeft ABS en EBD.
ESP (heet overigens VSC bij Toyota) komt alleen
op de snellere modellen voor en niet in de
Linea Terra. De Avensis heeft een enorm aantal
airbags waaronder ook een voor de knieën.

De bestuurder zit uitstekend op de
perfect verstelbare stoel en kijkt uit
over een fraai aangekleed instru-
mentenbord.

De in ongelijke delen omklapbare achterbank heeft een goede
vorm en biedt ruim plaats aan twee volwassenen. In de midden-
armsteun zitten twee bekerhouders.

De aluminium middenconsole met
klimaatregeling en audio is keurig
verzorgd. Het extra leverbare naviga-
tiescherm klapt omhoog uit het
dashboard.

Toyota ziet kans om in de dure
Executive uitvoering een sfeer van
luxe en welbehagen te creëren. De
Japanners leren het!

Een stevige armsteun met twee bak-
ken daaronder zorgt voor extra com-
fort. Op de console een houder voor
de navigatie-afstandsbediening.
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Avensis nu is geworden. De afwezigheid van
hinderlijke geluiden helpt natuurlijk ook, maar
ook het gevoel dat de elektrische stuurbe-
krachtiging geeft (lekker zwaar) en het comfort
dat je hebt dankzij de schroefveren voor en ach-
ter en de perfecte wielophanging die ook korte
oneffenheden mooi verwerkt. De constructie
bestaat uit veerpoten met stabilisator voor, en
dubbele wieldraagarmen en ook weer een stabi-
lisator achter. Kortom: de nieuwe Avensis is een
duidelijk conservatief ogende maar comforta-
bel en prettig rijdende auto. ●

Dick Schornagel

Voor monteurs met goed gehoor
Zowel bij de benzine-
motoren als de com-
mon rail diesel han-
teert Toyota een olie-
verversingsinterval
van 15.000 km of één
jaar. Voor de benzi-

nemodellen is een
5/10W-30/40 SJ-SL
voorgeschreven en
voor de dieselmotor
een zelfde viscositeit
maar dan volgens de
CE-CF specificatie.

Zowel de bougies als
het luchtfilter gaan
60.000 km mee. Het
interieurfilter dient
elke 30.000 km of
twee jaar te worden
geïnspecteerd en zo
nodig vervangen.
Alle benzinemotoren
zijn voorzien van een
onderhoudsvrije dis-
tributieketting, de
diesel heeft een
tandriem die elke
105.000 km gewisseld
moet worden.
Transmissieolie ver-
versen is niet nodig,
ze zijn voor het leven
gesmeerd. Wel elke
60.000 km het peil
controleren! Het
koelsysteem is gevuld
met een Super Long
Life Coolant die

150.000 km of 4 jaar
in conditie blijft.
Bijzonder is de klep-
spelingcontrole. Dat
gebeurt elke 90.000
km en wel ‘auditief’
dus op het gehoor.
Draait de motor net-
jes rond zonder
mechanische bijgelui-
den van de kleppen,
dan hoeft het klep-
deksel er niet af.
Mocht correctie no-
dig zijn dan gebeurt
dat met verwisselba-
re komstoters die in
verschillende diktes
leverbaar zijn. In de
praktijk hoeft dit
maar bij 1 op de 25
auto’s daadwerkelijk
te gebeuren. De vol-
gende luistertest is
op 180.000 km. ●

Zowel de benzinemotoren als de diesel worden
elke 15.000 km in de werkplaats verwacht.
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Testmetingen
Max. motorvermogen (fabrieksopgave): ..............85 kW bij 3600 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): ............................280 Nm bij 2000 t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: ....8,6 sec. ......0-100 km/h: 11,2 sec.........80-120 km/h: 8,9 sec.

Geluidsmetingen:

80 km/h: 62 dBA ................100km/h: 64 dBA ..................120 km/h: 67 dBA

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: 7,5 liter op 100 km ....................Buitenweg: 4,9 liter op 100 km

Combinatierit: ..............................................................5,8 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ............................................6,8 liter op 100 km

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..................................................195 km/h

Meting: Toyota

Wie daar
gevoelig
voor is (en

wie is dat niet?) zal
bij de Avensis vooral
kicken op de eeuwig-
heidswaarde die je in
bijna elk detail van
deze auto tegen-
komt. De kwaliteit
voelt Zweeds of Duits
aan, de solide indruk
wordt ook tijdens het
rijden versterkt.
Uiteraard speelt de
luxe aankleding en
de bijna overdonde-
rende uitrusting van
deze dure versie een
belangrijke rol. Dat
mist z’n uitwerking
niet, ook al weet je
dat je daar stevig
voor betaalt.

Hier komen
vooral
details aan

de beurt die ons een
klein beetje teleur-
stelden. Zoals een
mooie passing rechts
tussen dashboard en
portier en de vinger-
ruimte op diezelfde
plek links. Of de
hengsels van het kof-
ferdeksel.
Ouderwets! En wat
te denken van de
onhandige afstands-
bediening van de als
extra gemonteerde
navigatie. Of de in
het donker onzicht-
bare knopjes op het
stuurwiel.

Modelserie en prijzen
Toyota Avensis Sedan 1.6 16v VVT-i Linea Terra: ..................€ 22.990,-

Toyota Avensis Sedan 1.8 16v VVT-i Linea Terra: ..................€ 23.990,-

Toyota Avensis Sedan 2.0 16v VVT-i D-4 Linea Sol: ..............€ 26.650,-

Toyota Avensis Sedan 2.0 D-4D Linea Terra:..........................€ 26.500,-

Toyota Avensis Sedan 2.0 D-4D Executive:............................€ 30.650,-

Liftback: ......................................................................................+ € 500,-

Wagon: ......................................................................................+ € 1.000,-

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

Stabiliteitsregeling met ASR: ........................standaard op 2.0 VVT-i D-4

........................................................................................(D-4D + € 1.000,-)

Remassistent: ..................................................standaard op 2.0 VVT-i D-4

Front-airbags: ............................................................................standaard

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

Gordijn-airbags:..........................................................................standaard

Knie-airbag: ................................................................................standaard

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

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

Elektrische ruiten achter: ................................standaard vanaf Linea Sol

Audiosysteem met cd: ..............................................................standaard

Boordcomputer:..........................................................................standaard

Handbediende airco: ..........................................standaard op Linea Terra

Automatische airco:..........................................standaard vanaf Linea Sol

Cruise control: ............................standaard op 2.0 VVT-i D-4 en 2.0 D-4D

Elektrisch schuif/kanteldak:..............................................optie € 1.000,-

Navigatiesysteem:..............................................................optie € 3.000,-

Automaat: ....................................optie op 1.8 en 2.0 16v VVT-i € 2.000,-

Lederen bekleding: ..............................................standaard op Executive

Importeur: Louwman & Parqui, ☎ (0800) 0369

Het (dure) navigatiesysteem heeft ook een uitge-
breide boordcomputerfunctie waarin de dealer
een automatische oproep voor service kan pro-
grammeren.
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