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RUBRIEKSKOP
Onderkop

Met dit vijfdeurs model heeft Honda er een
markante auto bij. Ruimte is bij deze MPV het
sleutelwoord, maar ook werd de styling niet
vergeten. De wigvorm en het silhouet van de
sportief ogende carrosserie doen sterk denken
aan de Mercedes B-klasse. De FR-V heeft vier zij-
ruiten wanneer we tenminste het kleine drie-
hoekige ruitje tussen de A-stijl en de zijspiegel
mogen meerekenen. Ze zorgen voor een goed
zicht rondom, zolang de zes hoofdsteunen
maar niet in de weg zitten. Want één van de bij-
zondere aspecten van de FR-V is de opstelling
van het zespersoons meubilair, dat bestaat uit
twee rijen van drie naast elkaar geplaatste
zetels. Een derde zitrij heeft deze Honda dus
niet.
De FRV wordt in zes uitvoeringen geleverd met
twee benzinemotoren en een diesel. De prijslijst
begint met de 1.7i voor € 26.210,-. Daarna komt
de 2.0 liter benzinemotor en de topmotor is de
2.2i-CTDi diesel voor een prijs vanaf € 32.730,-.
Stevige prijzen, maar dat zijn we van deze
Japanse fabrikant gewend. Honda Nederland
gaf ons de duurste FR-V turbodiesel mee, die in
een zware concurrentiepositie valt met de Fiat
Croma 1.9 JTD 150 Emotion, Mazda5 2.0 CiTD
Active, Mercedes B 200 CDI en de Toyota Avensis
Verso 2.0 D4-D Executive. Stoere, goed verkopen-
de auto’s waar de betrekkelijk onbekende
Honda een zware dobber aan zal hebben.

Stoere doordouwer
De 2.2 liter turbodiesel in het Honda-vooronder
is niet helemaal nieuw meer. We vinden dezelf-
de unit ook in de Accord en straks eveneens in
de gloednieuwe Civic. De 2.2i-CTDi is uit licht-
metaal opgebouwd. Uiteraard is dit een ultra-
moderne diesel met common rail-techniek, een

turbo voorzien van variabele geometrie en een
intercooler. Het maximum vermogen van de
Honda diesel bedraagt 103 kW en voor het
maximum koppel geeft de fabriek 340 Nm op
dat al bij 2000 t/min beschikbaar is.
Aangename specificaties voor ruim voldoende
prestaties.
De 2.2i-CTDi turbodiesel blijkt in de dagelijkse
praktijk een krachtige, maar geen erg stille
motor. Uiteraard hoor je ‘m vanaf de koude
start behoorlijk luid warm lopen, maar ook ver-
der houdt hij tijdens zijn werkzaamheden de
inzittenden bijna steeds van z’n aanwezigheid
op de hoogte. Storend is het niet, maar vooral
in de stad met voortdurend optrekken en
afremmen, maakt dit geluid een wat goedkope
indruk. Op de buitenweg heb je er minder last
van. Dan blijkt de turbodiesel een vlotte mede-
stander die zich niet snel gewonnen geeft. Je
moet ‘m even de tijd gunnen om de 2000 t/min
te bereiken. Daarna is de FR-V diesel een lekker
snelle auto waarin het goed toeven is.
De pookbediening van de standaard gemonteer-
de zesbak is in het dashboard dichtbij het
stuurwiel geplaatst. Dat verhoogt het bedie-
ningsgemak van de prettige en met korte sla-
gen schakelende bak. In de vierde versnelling,
die eigenlijk al een overdrive is, heb je nog een
behoorlijke trekkracht, in de vijf en vooral de
zes neemt dat duidelijk af.

Variabele ruimte
Het interieur is de andere grote attractie van de
FR-V. Het is ruim, breed en smaakvol ingericht.
De opstelling van de twee rijen van drie stoelen
voor en achter is opmerkelijk maar uiteraard
niet nieuw. De merkwaardige Fiat Multipla
ging hierin de Japanners al járen voor. Ruimte

is er voldoende, zowel voor als achter, en dan
niet alleen in de lengte maar ook in de breedte.
Ook is de instap gemakkelijk dankzij de ruim
open zwenkende portieren. Toch is niet alles
koek en ei. De stoelen zijn matig van vorm,
glad van afwerking en tamelijk hard. Kortom,
daar zit je niet zo lekker op en als bestuurder
mis je op den duur een steuntje voor het rech-
terbeen. De omgeklapte rugleuning van de
middelste stoel kan als middenarmsteun dienst
doen en dan heb je voorin alle ruimte. Maar als
er een volwassene in het midden zit dan leun je
vrij stevig tegen elkaar aan. Dankzij de hoge
plaatsing van de pook heb je daar wel een vlak-
ke vloer en dus ook voldoende beenruimte.
Het instrumentarium ziet er mooi uit, is goed

Praktische MPV met sportief gezicht

Talent voor innovatie
Honda is de grootste motorfietsfabrikant ter wereld. In

de auto-industrie bekleedt de Japanse fabrikant een

minder prominente positie. Toch brengt het merk met

regelmaat onderscheidende modellen uit met innove-

rende techniek. Stap maar eens in de nieuwe Civic! Ook

de zespersoons FR-V is een spraakmakende nieuwkomer.

AUTO
Test Honda FR-V 2.2i-CTDi Executive

Voor het bedienen van de audio en de cruise con-
trol hoeft de bestuurder de handen niet van het
stuur te halen.

De FR-V heeft een ‘hangende’ middenconsole
waarop zich de bediening bevindt van klimaatre-
geling en audio. Let vooral op de schakelpook en
de trekhendel van de handrem.
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zijruiten en de spiegels, cruise control, boord-
computer, radio/cd-speler, stoelverwarming,
regensensor, elektrisch glazen schuif/kanteldak,
xenon verlichting, lichtmetalen wielen en roof
rails. Qua veiligheid komt Honda de inzittenden
tegemoet door de montage van ESP, ABS met

afleesbaar en ondergebracht in een chic
bekleed dashboard. De analoge meters zijn aan-
gevuld met een digitaal display, midden boven-
op de hangende middenconsole. De bediening
vraagt nauwelijks studie. Het FR-V interieur
heeft voldoende grotere en kleinere bergruim-
ten en de variabele, 439 liter grote bagageruim-
te kan ook heel wat aan. Het omklappen van
één of meer stoelen is snel gebeurd, wél is het
opmerkelijk dat van de drie achterstoelen
alleen de middelste enkele centimeters kan
schuiven. De twee buitenste kunnen dus alleen
kantelen. Alle drie omgeklapt vormen ze geen
vlakke laadvloer want er blijft halverwege een
opstapje bestaan. Het afdekzeil past zich aan de
stand van de drie stoelen aan. Wel heel clever!

De uitrusting is bepaald niet kaal. We missen
in het smaakvolle interieur een met leder
bekleed stuurwiel en omklapbare armsteunen
op de buitenste stoelen, maar verder kom je in
de Executive niet zoveel te kort. We noemen de
climate control, elektrische bediening van de

Schuin van achteren toont deze MPV zelfs behoorlijk sportief.

Honda besteedde veel zorg aan het interieur.
Praktisch zijn de twee ruime zitrijen van drie stoe-
len elk.

Van de drie stoelen achterin kan alleen de middel-
ste schuiven. De twee buitenste zijn op hun plaats
gefixeerd.

De Honda FR-V heeft een modern en pittig gezicht. Er straalt
beslist klasse vanaf.

De rugleuning van de middelste voorstoel is neer
te klappen en doet dan dienst als armsteun.
Foto’s: Jan Lieftink
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AUTO
Test Honda FR-V 2.2i-CTDi Executive

EBD, twee airbags en zijairbags voorin en gor-
dijnairbags van voor tot achter.

Fijne reisgenoot
Honda bouwt uitstekende onderstellen en heeft
dus een reputatie hoog te houden wanneer het
gaat om wegligging en comfort. Achter beschikt
de FR-V over dubbele wieldraagarmen met
schroefveren en een stabilisator. Lekker sportief
en comfortabel laat deze MPV zich door stevige
bochten laveren, zonder dat de bestuurder een
moment bang is de controle te verliezen. De
auto voelt veilig en stabiel aan. Alleen op lagere
snelheden kunnen oneffenheden hard aan de
inzittenden worden doorgegeven. Voor het ove-
rige is de FR-V een handige auto voor grotere
gezinnen en een comfortabele en ook zuinige
reisgenoot voor lange afstanden. ●

Dick Schornagel

Jaarlijks op de brug
Elke FR-V, ongeacht
of die een benzine-
motor of dieselmo-
tor onder de kap
heeft, wordt elke
20.000 km of jaarlijks
in de werkplaats ver-
wacht voor een olie-
wissel. Voor de ben-
zinemotoren schrijft
Honda een API SJ

0W-20 voor en voor
de diesels een ACEA
B1 0W-30. Dunne,
brandstofbesparende
oliën dus. De diesel
is uitgerust met
onderhoudsvrije
hydraulische klepsto-
ters, maar bij de
benzinemotoren kan
de autotechnicus z’n

vaardigheden met
kleppen stellen blij-
ven oefenen. Elke
40.000 km is controle
nodig, corrigeren
gaat met stelboutjes.
Zowel voor de bou-
gies als het luchtfil-
ter hanteert Honda
een vervangingsin-
terval van 40.000 km.
Het interieurfilter
maakt na 30.000 km
of jaarlijks plaats
voor een schoon
exemplaar. Bij de
veelrijder loopt dit
dus niet synchroon

met de oliebeurt.
Alle motoren zijn
voorzien van een
onderhoudsvrije
distributieketting. De
transmissie-olie
wordt elke 120.000
km of 8 jaar ververst.
Voorgeschreven is
een Honda MTF-olie.
Is die niet voorhan-
den, dan kan als tij-
delijke vervanging
een motorolie API SJ
(of hoger) met visco-
siteit 10W-30 of
10W-40 worden
gebruikt. ●

Testmetingen
Max. motorvermogen (fabrieksopgave): ..............103 kW bij 4000 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): ................................340 Nm bij 2000 t/m

Acceleratie:

0-80 km/h: 8,8 sec. ..........0-100 km/h: 10,0 sec. ........80-120 km/h: 9,4 sec.

Geluidsmetingen:

80 km/h: 63 dBA ..............100km/h: 65 dBA ....................120 km/h: 67 dBA

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: ........................................................................8,0 liter op 100 km

Buitenweg: ....................................................................5,3 liter op 100 km

Combinatierit: ..............................................................6,3 liter op 100 km

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

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..................................................167 km/h

Een mooie,
smaakvolle
afwerking

van een ruim inte-
rieur dat op zinvolle
wijze variabel bruik-
baar is. Ook zijn de
twee rijen van drie
stoelen een praktisch
alternatief voor de
vaak onhandig
bereikbare en krap-
pe derde zitrij.

Het zitmeu-
bilair ziet
er wel

mooi en uitnodigend
uit, maar de stoelen
zijn vlak en hard. Ze
bieden ook te weinig
(zijdelingse) steun.
De bestuurder mist
bij de ‘hangende’
middenconsole een
steun voor zijn rech-
ter been.

Modelserie en prijzen
Honda FR-V 1.7i: ............ ..........................................................€ 26.210,-

Honda FR-V 1.7i Comfort: ........................................................€ 27.210,-

Honda FR-V 2.0i Comfort: ........................................................€ 29.230,-

Honda FR-V 2.0i Executive: ......................................................€ 33.480,-

Honda FR-V 2.2i-CTDi Comfort: ..............................................€ 32.730,-

Honda FR-V 2.2i-CTDi Executive: ............................................€ 36.980,-

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

Stabiliteitsregeling: ..................................standaard op 2.0i en 2.2i-CTDi

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

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

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

Xenon verlichting: ..............standaard op Executive (Comfort + € 1000,-)

Regensensor: ..........................................................standaard op Executive

Elektrische zijruiten: ..................................................................standaard

Elektronische klimaatregeling: ................................................standaard

Cruise control: ............................................standaard op 2.0i en 2.2i-CTDi

Audiosysteem: ............................................................................standaard

Navigatiesysteem: ..............................................................optie € 3.610,-

Elektrisch schuif/kanteldak: ................................standaard op Executive

Honda Nederland

☎ (020) 707 00 00

www.honda.nl

Verfijnde aggregaten onder de kap van de FR-V,
waaronder Honda’s eigen diesel: de 2.2i-CTDi.

Geen handgranaat tegen het schutbord maar een
praktisch opvoerpompje voor de dieselolie, wan-
neer de tank per ongeluk leeg is gereden en er
lucht in het systeem zit.
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