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AUTO
Honda Civic technisch bekeken

Slim ontwerp onder futuristisch uiterlijk

Honda Civic blijft 
vernieuwend

Foto’s: Honda

In meer dan dertig jaar ontwikkelde de Civic zich heel

grillig wat betreft zijn uiterlijk. Altijd bleef het echter

een technisch bijzondere auto, de uitvindersmentaliteit

van Honda waardig. Het lijkt nu of de nieuwste Civic

voornamelijk van buiten hypermodern is gemaakt.

Onderhuids zitten er toch ook weer een paar heel slim-

me dingen in.

stond. Ook vereiste het een weinig plaats inne-
mende achteras, waartoe Honda het juist hield
op een heel conventionele constructie.
Getrokken langsarmen met een torsiebuis
ertussen, waar de Civic ooit aan voor- en achter-

Voor een deel is dat direct zichtbaar, in de grote
bagageruimte en de omklapmogelijkheden van
de achterbank. Daarvoor moest een onconventi-
onele plaats van de brandstoftank gekozen wor-
den, zodat in de achterbouw extra ruimte ont-

wielen dubbele driehoeksarmen had. Ook voor-
aan ziet het er bij deze Civic conventioneel uit,
met McPherson-veerpoten, wederom was geen
ruimte meer voor extra (bovenste) draagarmen.

Veel veiligheid
Opmerkelijk is dat het hulpframe voor motor
en voorwielophanging deels in aluminium
(langsliggers) en deels in staal (dwarsligger) is
uitgevoerd. De hele voorbouw is bijzonder. Niet
alleen chassisbalken onderaan vangen de klap
van een botsing op, erboven lopen ook sterke
balken naar de voorruitstijlen. Een raamwerk
van extra balkjes zorgt dat de botsenergie net-
jes verdeeld wordt tussen alle balken links en
rechts, boven en onder. Op die manier, zegt
Honda, wordt botsenergie beter verdeeld zodat
een korte voorbouw toch genoeg energie kan
opnemen. Bovendien geeft het betere compati-
biliteit met de botsstructuur van andere auto’s,

Deze doorgezaagde Civic laat zien dat de in blauw
aangegeven achteras veel simpeler is dan voorheen,
maar ook dat daardoor de bagageruimte veel dieper
kon worden. Mede doordat de eveneens blauw
gekleurde brandstoftank onder de voorstoelen ligt.
Let ook op het neergeklapte achterbankdeel, dat vlak
ligt op de naar voor- en omlaaggeschoven zitting.
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In de Civic debuteert deze volledig nieuwe 1.8 benzinemotor. Weer een nieuwe variant van
de variabele VTEC-klepbediening laat hem bij lage belasting lopen als een anderhalve liter
motor, zo geeft Honda in simpele termen het effect aan. De nieuwe zesbak bouwt kort
door heel smalle tandwielen te gebruiken.

zone’ tussen die balken. Verder spaarde Honda
niet op standaard airbags, en heeft zelfs elke
Civic een VSA-stabiliteitsregeling. Niet helemaal
zo uitgebreid als ESP, want om de auto bij een
dreigende slip te stabiliseren remt VSA op beide
wielen aan één kant, niet per wiel apart. Wel is
VSA ook gekoppeld aan het motormanagement
om naast dat remmen ook de aandrijfkracht te
kunnen verminderen.

Twee-in-een motor
In de aandrijflijn valt op dat Honda alle moto-
ren koppelt aan een twee-assige zesbak. Een
drie-assige constructie bouwt korter, maar is
ook wat zwaarder. Liever koos Honda voor twee
assen, met extra smalle tandwielen om de leng-
te beperkt te houden. Twee van de drie moto-
ren zijn bekenden, de 2.2 diesel wordt al in
diverse andere modellen gebruikt. We beschre-
ven hem eerder uitvoerig in AMT 11 van 2003
(zie www.AMT.nl, Autotechnisch archief/moto-
ren/Honda). De 1.4 komt uit de Jazz, het is een
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ongebruikelijk ontwerp met dubbele ontsteking
en twee kleppen per cilinder.
Volledig nieuw opgezet is de 1.8 benzinemotor,
uiteraard met Honda’s kenmerkende i-VTEC-
klepbediening met aan inlaatzijde een dubbele
set nokken. Hier is weer een nieuwe toepassing
bedacht om die omschakelbare inlaatklepbedie-
ning te gebruiken. Bij lage motorbelasting wor-
den de inlaatkleppen extra lang open gehou-
den. In de compressieslag wordt zo een deel van
het aangezogen mengsel terug in de inlaat
gedrukt. Effectief gedraagt de motor zich dan
alsof hij maar 1,5 liter inhoud heeft, met bijbe-
horend lager verbruik.
Uiteraard moet de injectie daarbij aangepast
zijn, de motor zal nu immers voor een deel het
teruggestuurde lucht/brandstofmengsel aanzui-
gen. Ook de elektronische smoorklepsturing is
aangepast. Wanneer de compressie kunstmatig
verlaagd wordt door de inlaatkleppen lang
open te houden kan de smoorklep verder open
om voldoende motorvermogen op te roepen.
Dat verlaagt weer de smoorverliezen, goed voor
zuiniger motorloop. De criteria om het ‘zuini-
ge’ inlaatnokkenstel te kiezen zijn: warme mo-
tor, minstens tweede versnelling, snelheid bo-
ven 10 km/h, en toerental tussen 1000 en 3500.
Er is verder van alles gedaan om de interne
wrijving te verlagen, zoals zuigers met inge-
bouwde MoS2-smering, plateauhonen van de
cilinders en een speciaal productieproces van
de zuigerveren om ze gladder te maken. In het
kader van de uitlaatgasreiniging werd het uit-
laatspruitstuk in de cilinderkop gegoten, zodat
de uitlaatgassen minimaal afkoelen voor ze in
de direct aan de kop bevestigde katalysator
komen die zo sneller op werktemperatuur is. ●

in die zin dat het minder uitmaakt op welke
hoogte de grootste chassissterkte van een ande-
re auto ligt.
Uiteraard is veel aandacht besteed aan de be-
scherming van de brandstoftank, die net daar
ligt waar een zijdelingse aanrijding flinke car-
rosserievervorming kan veroorzaken. Daarom
ligt de tank ruim achter de dorpelbalk, met een
extra beschermbalk erlangs, en een ‘kreukel-

Peter Fokker

De werking van het VTEC-systeem met drie inlaat-
nokken voor elke cilinder is als vanouds, alleen
het effect is veranderd. We zien hier drie slepers
aan inlaatzijde, met (in oranje) het hydraulisch
bediende pennetje dat de middelste sleper met de
buitenste kan verbinden, zodat de (hogere)
middelste inlaatnok de kleppen gaat bedienen.

De inlaat van de 1.8 heeft een omschakelbare lengte. Hier goed
te zien zijn de kleppen die dat met een stelmotor (rechts naast
de inlaatbuizen) regelen.

Alvast een voorschot op de binnenkort komende
Civic IMA-hybride. Te zien is hier de elektromotor
achterop de krukas. De 1.3 benzinemotor is flink
aangepast ten opzichte van de standaard 1.4 van
de Civic, overeenkomend met de 1.3 uit de Jazz
(die feitelijk ook iets meer dan 1,3 liter inhoud
heeft).
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