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AUTO
Honda FR-V technisch bekeken

Technisch tussen Civic en CR-V

Zeszits Honda vooral
uiterlijk anders

Al sinds het verschijnsel ‘ruimtewagen’ in de
autowereld aanhang begon te winnen heeft
Honda zijn best gedaan er met de Civic op in te
spelen. Denk maar aan de vierkante Civic-vari-
ant, Shuttle, als tegenhanger van de Nissan
Prairie. Nu is de huidige vijfdeurs Civic al een
soort ruimtewagen, en omvat het gamma daar-
naast de zevenzits Stream op basis van Civic-
techniek. Uit onderzoek in Europa destilleerde
Honda de behoefte aan nog zo’n model, com-
pacter dan de Stream maar met meer zitplaats-
en dan de vijfzits Civic. Dat werd de FR-V, overi-
gens niet alleen in Europa te koop.
Pas een jaar na zijn introductie kreeg de FR-V
een voor de Europese verkoop heel belangrijke
diesel. Eerst paste Honda namelijk de CR-V aan
voor deze uit de Accord afkomstige diesel. En
op die suv CR-V baseerde Honda eerder weer de
FR-V, die dezelfde wielophanging heeft met ook
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Sinds voorbanken zijn afgeschaft

zijn auto’s waarin je voorin met

drieën kunt zitten uiterst zeld-

zaam. Matra-Simca bouwde in zijn

kunststof sportwagen Bagheera

drie zitplaatsen vóór de midden-

motor, Fiat ontwikkelde een space

frame chassis en veelbesproken

vormgeving voor de tweemaal

driezits Multipla. Met de FR-V laat

Honda zien dat voor driezits

breedte echt buitenissige con-

structies niet nodig zijn.
Honda’s eigen

geheel aluminium
2.2 dieselmotor is een

erg geslaagde constructie
met alle moderne kenmerken. Zie de balans-

assen naar Lanchester-principe in het carter, de
hier doorgesneden EGR-waterkoeler onder de
inlaat en de common rail inspuiting met keurig
korte leidingen naar de verstuivers. Ook ketting-
aandrijving naar één nokkenas (uitlaatzijde) en
koppeling met tandwielen naar de tweede nok-
kenas zien we in haast alle nieuwe motoren.

hetzelfde subframe
waarop motor en voorwielen
bevestigd zijn. Dat subframe en de
vering moeten worden aangepast voor de
zwaardere en in koppel sterkere diesel, voor de
hand lag dat eerst bij de CR-V te doen. Het origi-
neel voor het onderstelontwerp, zeg maar, daar-
naast was ook voor dat suv-model een dieselver-
sie in Europa erg welkom en gaan er meer 
CR-V’s dan FR-V’s de deur uit.

Vooral vormgeving bijzonder
Het was echter kennelijk geen moeite om naast
de 2.0 benzinemotor, zoals die ook de CR-V
gebruikt wordt, voor de FR-V de 1.7 liter uit de
Civic toe te passen. Plus zoals gezegd de 2.2 die-
sel uit de Accord, maar dan wel gekoppeld aan
een zes- in plaats van vijfversnellingsbak.
Datzelfde geldt voor de 2.0 i-VTEC motor, in de

FR-V met zesbak waar hij het in de Civic met
vijf moet doen. Zo bevat de FR-V dus geen tech-
nische noviteiten. Interessant is wel de speciaal
ontwikkelde bluetooth module tegen de voor-
ruitstijl voor de koppeling tussen een mobiele
telefoon en de standaard audio-installatie, de
eerste keer dat Honda deze techniek toepast.
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de CR-V, een hoog gelegen
stuurhuis tegen de motor-
ruimte-achterwand wordt toegepast in plaats
van een op het subframe gemonteerd stuur-
huis. De aanhechting van de spoorstangen zit
midden op dat stuurhuis, daardoor zijn die
spoorstangen heel lang en lopen ze min of
meer horizontaal. Dat geeft bijna net zo’n
nauwkeurig stuurgedrag als ophanging met
dubbele draagarmen, zegt Honda. Bij in- en uit-
veren van de wielen geven de lange, horizonta-
le spoorstangen namelijk heel weinig ‘bump
steer’, stuurreacties door dynamische sporings-
verandering.
Aan de achterwielen wekt Honda juist spo-
ringsverandering op, namelijk extra toespoor
bij remmen om de auto stabieler te maken.
Ook aan de achterwielen geen dubbele drie-
hoeksarmen, maar een buisvormige schuine
drager en erboven een dwarse spoorstang. Bij
remmen wordt heel die ophanging wat naar
achter gedrukt. De schuine ophangbus vooraan
trekt dan de onderste draagarm naar binnen,
en zo ontstaat toespoor. Dat werkt bij FR-V en
CR-V op gelijke wijze. Hun bodemgroepen zijn
ook zodanig gelijk dat Honda voor een aantal
landen de FR-V aanbiedt met dezelfde perma-
nente vierwielaandrijving als de CR-V, voorzien
van een platenkoppeling bij het achterdifferen-
tieel die tegelijk werkt als centraal differentieel
en de aandrijfverdeling voor/achter regelt.

VTEC blijft interessant
Over Honda’s eerste zelf ontwikkelde diesel
berichtten we uitvoerig in AMT 11 van 2003 (zie
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ook www.amt.nl, autotechnisch archief/moto-
ren/Honda). Een common rail aggregaat waarin
werkelijk alle moderne kenmerken te vinden
zijn. Het komt nu ook in de nieuwe Civic in
plaats van de 1.7 diesel die Honda eerder over-
nam van Isuzu.
De benzinemotoren gebruiken zoals in bijna
alle modellen van Honda de VTEC variabele
klepbediening. Hier in twee versies, want de 1.7
heeft een enkele nokkenas met ‘gewone’ VTEC,
in tegenstelling tot de 2.0 met twee nokkenas-
sen en i-VTEC. Dit laatste houdt in dat de inlaat-
nokkenas verstelbaar is als aanvulling op VTEC,
twee verschillende inlaatnokken die elk een
andere lichthoogte en kleptiming geven. De
afbeelding op deze pagina illustreert hoe via
hydraulisch verschuifbare pennen in de tuime-
laars een van beide nokprofielen de kleppen
bedient. Zo wordt de klepopening bij lage
motorlast klein gehouden, iets wat met de nu
gangbare verstelling van de (inlaat)nokkenas
niet te bereiken valt. Dat blijft dus een mooie
vinding, ook al is het in de FR-V lang geen
nieuwtje meer. ●

Peter Fokker

Het bijzondere van de FR-V schuilt in de vorm-
geving rondom twee rijen van drie stoelen, met
een bijzonder dashboardontwerp waarin een
groot display voor navigatie en infotainment is
opgenomen. De CR-V bodemgroep kreeg hier
een bijna 6 cm langere wielbasis, terwijl de
carrosserie van de FR-V daarop juist 33 cm
korter is. Verder is de FR-V maar nauwe-
lijks breder dan een CR-V, al scheelt
het wel een decimeter met de smalle-
re zevenzitter Stream. Maar dan nog,
breng maar eens in slechts een decimeter
meer breedte een hele extra stoel onder!
Inderdaad is de FR-V zoals bedoeld wat handza-
mer dan een Honda Stream, met haast drie
decimeter minder lengte en 4,5 cm kortere
wielbasis.

Spoorcontrole
Gebruikte Honda geruime tijd bijna uitsluitend
onafhankelijke wielophanging met dubbele
driehoeksarmen, gezien het grote ruimtebeslag
van zo’n constructie is men daarvan afgestapt.
Nogal ongebruikelijk is dat vooraan, net als bij

Bij de benzinemotoren blijft Honda’s variabele
klepbediening i-VTEC een interessant concept. Een
dubbele set nokken op de verstelbare inlaatnok-
kenas, en een hydraulisch bediend koppelsysteem
in de tuimelaars zodat of de ene of de andere set
nokken de kleppen bedient, voor verschillende
timing en kleplichthoogte.

Slimme achterwielophanging met
een schuin geplaatste driehoeksarm
onder en dwarsstang boven zorgt
voor een stabiliserend toespoor bij
remmen. Ja, u ziet ook hier aandrijf-
assen, in enkele landen is de FR-V
leverbaar met vierwielaandrijving
zoals de CR-V heeft.

De wielophanging voor het mpv-model FR-V nam
Honda over van het suv-model CR-V. Let op de
hooggelegen spoorstang aan de veerpoot, die vol-
gens Honda dezelfde stuurprecisie oplevert
als de op eerdere versies van de CR-V
nog toegepaste ophanging met
dubbele driehoeksarmen.
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