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RUBRIEKSKOP
Onderkop

Wederom is de nieuwe generatie van de Sonata
een stukje groter dan de voorgaande, maar je
ziet er niet onmiddellijk aan af dat hij daarmee
tenminste in formaat naar de top van de
middenklasse schuift. Strakke lijnen en goed
gekozen proporties geven de Sonata nu veel
meer een Europese uitstraling, nuchter en zake-
lijk. Een beetje anoniem nog steeds, ook wat
betreft het doelmatig opgezette interieur.
Behoorlijk veel ruimte, dat wel, inclusief alle
gewenste opbergvakjes en een complete set air-
bags om je heen. Ook achterin kom je niets
tekort, onze testauto had zelfs een zongordijn
bij de achterruit.
Wat kun je nog meer wensen, praktisch beke-
ken? Nou, wat ons betreft een achterklep die
niet alleen per afstandsbediening open kan
maar ook met een knop op de klep zelf. In de
bagageruimte kun je een heleboel kwijt, en als
dat toch niet genoeg is heeft de achterbank nog
een in delen omklapbare leuning ook. Het dash-
board in twee kleuren is een goed begin om een
prettige en ruimtelijke sfeer te scheppen, alleen
heeft het nog de verkeerde uitstraling. Feitelijk
is het materiaal niet hard, maar het ziet er wel
uit als hard en glad geperst kunststof.
Structuur en kleurtekening van het oppervlak
blijken maar weer eens heel belangrijk om een
hoogwaardige indruk te wekken. Er zit leer om
de stuurwielrand maar dat plakt teveel als de
knuisten langere tijd het stuur omklemmen,
het leer ademt niet en neemt geen vocht op.

Lijkt wel een diesel
Op dit moment kan Hyundai nog geen diesel
bieden in de Sonata, die komt volgend jaar.
Sterker nog, ook de vernieuwde 3.3 V6 benzine-

motor wordt pas sinds april geleverd. Verder
komt er begin 2006 naast de 2.0 diesel een 2.0
benzineversie bij. Zo beperkte de keus zich voor
ons nog tot handschakeling of een automaat bij
de 2.4 benzinemotor. Dat zal de reden zijn
waarom Hyundai wacht met het breed etaleren
van zijn nieuwe Sonata. Eerst even wachten tot
het aanbod in motorvarianten compleet is, en
met name de zakelijke klanten ook met een die-
sel bediend kunnen worden.
Als het geen diesel hoeft te zijn zouden wij niet
direct aanraden eerst op andere benzinemoto-
ren te wachten. De 2.4 draait werkelijk muisstil,
met zijn balansassen voel je hem ook niet.
Behalve dan als je niet voorzichtig met de kop-
peling omgaat, want dit aggregaat lijkt in trek-
kracht wel een diesel. De koppeling grijpt wat
plotseling aan, en dan verslikt deze benzinemo-
tor zich niet eerst eens een keer, maar trekt de
auto meteen flink vooruit. Hoewel het maxi-
mum koppel ruim 4000 t/min vereist gaat de
2.4 ook al bij heel laag toerental energiek aan
de slag, zodat een gevoeliger doseerbare koppe-
ling eigenlijk wel wenselijk was.
Met 118 kW aan boord kom je ook op buiten-
landse snelwegen heel goed mee, al maakt het
van de Sonata nog geen sportlimousine. Zo
lang je de motorsouplesse benut en de hoogste
toerentallen mijdt valt het verbruik niet uit de
toon, met waarden rond 1:10 tot 1:12. Daarom
zou een zesde versnelling niet misstaan, deze
motor trekt dat makkelijk en het helpt aan laag
reisverbruik.

Geluidsarm
Aansluitend bij het comfortabel motorkarakter
heeft de Sonata een geslaagde geluidsisolatie,

waarbij vooral opvalt dat vrijwel geen afrolge-
luid van de wielen af komt. Je hoort ook niets
uit de wielophanging bij het passeren van
richels in de weg, wat in de Sonata dan weer
wel een indruk van hoge klasse opwekt. Wat
minder positief zijn we over andere aspecten
van de vering. Die is op zich niet te slap, maar
de stabilisatoren zijn dat wel. Dus helt de
Hyundai nogal in bochten, waar het mooi ont-
worpen onderstel verder voldoende stevigheid
voor Europese smaak biedt.
De schokdemping vonden wij zelfs wat straf,
meerekenend dat sportiviteit zeker niet het
grootste talent van de Sonata is. Dat ligt mede
in de weinig gevoelige besturing, met een
beetje lange uitslagen van de versnellingspook,
soepele stabilisatoren en zo meer. Er schijnt

Niks moderne bedieningsconcepten, alleen een
goed leesbaar display voor de boordcomputer in
de snelheidsmeter, en cruise control bediening in
het stuurwiel. Een minuutje rondkijken en je weet
alles te vinden.

De prestaties van de
automatische airco
overtuigen niet hele-
maal, met een verwar-
mingscapaciteit die
niet overhoudt en
luchtverdelingsregeling
waar we niet altijd blij
mee waren omdat de
airco te hard recht in
het gezicht blies.

Sonata op nieuwe leest geschoeid

Groot comfort
Bijna stiekem introduceerde Hyundai dit voorjaar zijn

nieuwe Sonata. Terwijl het toch om een volledig nieuwe

auto gaat, waarmee het merk verwacht eindelijk een

vuist te kunnen maken tegenover Europese luxe

middenklassers. Hyundai roept het niet van de daken,

dan gaan we zelf maar op onderzoek uit!

AUTO 
Test Hyundai Sonata 2.4i CVVT StyleVersion
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Had Hyundai een vooruitziende blik, is het toeval
dat de styling van de Sonata best wat weg heeft
van de lijnvoering die Lexus nu kiest, of leidt een
concept van ingetogen klasse vanzelf tot deze
vormgeving? Pas als je ernaast staat zie je hoe
groot de Sonata eigenlijk is.

Helemaal volgens de laatste mode is de kofferklep
vrij kort. Toch is de laadopening prettig groot, met
een lage drempel. Bij een inhoud van 523 liter is
er ook bepaald niks mis met de omvang van het
bagagecompartiment.

Geen meubilering met gouden randjes en hard glimmende houtverf op
plasticbasis meer, waar de Koreaanse klant nogal dol op is. Maar evenmin
een warme of gezellige uitstraling, waardoor de compleet uitgeruste Sonata
niet luxueus aandoet.

Een flinke wielbasis van 2 meter 73 levert het verwachte effect voor de
binnenruimte: op de achterbank is heel goed te leven. Een vleugje luxe door
de brede middenarmsteun met bergvakje/bekerhouders helpt mee.

Foto’s: Jan Lieftink
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nog de Oosterse manier van autorijden door-
heen: in gemoedelijk tempo door het drukke
verkeer glijden en je vooral niet inspannen voor
het chaufferen. Bij het aanpassen naar
Europese wensen had Hyundai misschien beter
onverkort voor de comfortabele kant kunnen
kiezen, met soepeler schokdemping. De stoelen
zouden juist wel wat steviger mogen, met name
de steun in de rugleuning laat bij lange ritten
te wensen over. Daar helpt de verstelbare len-
densteun ook niet afdoende bij. Formaat en ver-
stelbaarheid van de stoelen zijn wel goed.

Balans niet ideaal
Er valt dus nog een reeks details te verbeteren
aan de Sonata, diverse puntjes waar hij bijna,
maar net niet helemaal, het niveau van de
hogere Europese middenklasse haalt. Toch is
deze grote Hyundai iets heel anders en beters
dan voorgaande generaties, al boekten die ook
gestaag vooruitgang. Déze Sonata is al een echt
keurige en strakke auto, heel ruim en comforta-
bel, met een werkelijk uitstekende motor. Hij
heeft een fraai geconstrueerd onderstel dat
gewoon goed werkt, alleen kon de afstemming
nog beter. Maar alles waarover we nog wat te
zeuren hebben zou met niet meer dan één face-
lift verholpen kunnen worden. En met alles wat
er beter, groter en nieuwer is geworden blijft
deze Hyundai naar verhouding uiterst mild
geprijsd.
Vroeger kon je er nog een beetje mee lachen:
het kost niks, maar dan heb je ook niks. Die tij-
den zijn geweest. Uit Korea komen niet meer
alleen krappe budgetautootjes en ouderwetse
gezinssedans die zijn opgeblazen tot een soort
limousine. Nog heel even en zo’n Sonata doet
op geen enkel punt meer onder voor pakweg
een Ford Mondeo, Peugeot 407, VW Passat en
noem het maar op. Terwijl hij nu al meer
motor, meer uitrusting en meer ruimte biedt
voor hetzelfde geld. Nee, geen xenon koplam-
pen, geen regensensor om automatisch de rui-
tenwissers aan te zetten, geen automatisch aan-
floepende verlichting, geen af fabriek geïnte-
greerd navigatiesysteem. Ook niet tegen meer-
prijs. Maar alle comfortvoorzieningen die elke
dag weer het leven aan boord veraangenamen
zitten er grotendeels standaard al in, nuchter
bekeken mis je erg weinig in zo’n Sonata. ●

Peter Fokker

Snelle beurt
Voorlopig wordt de
nieuwe Sonata uit-
sluitend met een 2.4
viercilinder benzine-
motor aangeboden.
Hyundai kiest niet
voor extreme onder-
houdstermijnen. Elke
15.000 km krijgt de
Sonata met 2.4
motor nieuwe motor-
olie en een interieur-
filter.
Voorgeschreven is
een dunne 5W/20

olie met API classifi-
catie SJ/SL of hoger.
Bij de volgende beurt
(30.000 km) is ook
het luchtfilter aan
vernieuwing toe, en
nog een beurt later
de bougies.
Klepspelingcontrole
is nodig na 90.000
km, correctie van de
speling gebeurt met
vulplaatjes. De distri-
butieketting is
onderhoudsvrij en de

transmissie voor het
leven gesmeerd. Voor
eventueel bijvullen
beveelt Hyundai een
75W90 API GL-4 aan.

Regelmatig onder-
houd dus bij de
Sonata, maar inhou-
delijk stelt de beurt
weinig voor. ●

De viercilinders voor de Sonata maken deel uit
van een volledig nieuw opgezette motorfamilie.
De grootste heeft met 2.4 liter een ongebruikelijk
grote inhoud, waaruit in elk opzicht uitstekende
prestaties voortkomen.
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Testmetingen
Max. motorvermogen (fabrieksopgave): ..........118,5 kW bij 5800 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): ................................219 Nm bij 4250 t/m

Acceleratie:

0-80 km/h: .... 5,5 sec. ......0-100 km/h: 9,1 sec. ....80-120 km/h: .. 5,3 sec.

Geluidsmetingen:

80 km/h: 61 dBA ................100km/h: 64 dBA ..................120 km/h: 68 dBA

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: 11,4 liter op 100 km ................Buitenweg: 6,4 liter op 100 km

Combinatierit: ..............................................................8,3 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ..........................................10,7 liter op 100 km

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..................................................212 km/h

Hoewel de
afstemming
van het

onderstel op een
aantal punten beter
kon viel toch op dat
de Sonata niet alleen
het formaat maar
ook het gevoel van
een grote auto mee-
brengt. Veel comfort
en gemak, weinig
geluid of andere sto-
rende verschijnselen.
Je wekt er geen
reacties mee van
“nou nou, doe maar
duur”, deze Hyundai
heb je meer voor
jezelf om in alle rust
en ruimte flinke rit-
ten te maken.
Waarbij ook de
ruime tank (70 liter)
goed van pas komt.

Een beetje
meer
gevoel had

wel gemogen.
Gevoel in de bedie-
ning, gevoel van
hoogwaardig materi-
aal, gevoel voor
sfeer en kleur. Dat
een Hyundai niet
direct een weerspie-
geling van rijkdom
en hoge status is
hoeft toch niet te
betekenen dat emo-
tieloze grijsheid de
boventoon moet
voeren. Laat het des-
noods wat meer
kosten, kwaliteit
moet ook zichtbaar
zijn.

Modelserie en prijzen
Sonata 2.4i CVVT ActiveVersion ..............................................€ 23.995,-

Sonata 2.4i CVVT DynamicVersion ..........................................€ 25.995,-

Sonata 2.4i CVVT StyleVersion ................................................€ 27.995,-

Sonata 3.3i V6 StyleVersion ....................................................€ 33.995,-

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

Stabiliteitsregeling: ................................StyleVersion, Dynamic + € 995,-

Remassistent: ............................................................bij stabiliteitsregeling

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

Gordijnairbags: ..........................................................................standaard

Centrale vergrendeling afstandsbediend: ..............................standaard

Elektrische ramen voor/achter:................................standaard/standaard

Airco: ............................................................................................standaard

Climate control: ......................................................................v.a. Dynamic

Cruise control: ............................................................................standaard

Automatische transmissie: 2.4i Dynamic/Style + € 2300,- std. op 3.3 V6

Lichtmetalen velgen:..............................................................v.a. Dynamic

Greenib Car b.v.

☎ (0252) 24 03 00

www.hyundai.nl
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