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RUBRIEKSKOP
OMercedes-Benz S 320 CDI

De nieuwe Honda Legend verscheen een half
jaar geleden op onze markt. Het is vrij onwaar-
schijnlijk dat u er straks veel van zult tegenko-
men, want in de regionen van � 75.000,- hebben
vrijwel alleen de Duitse merken het voor ’t zeg-
gen. De enige Japanner die daar een deuntje in
meeblaast is Lexus, maar die doet dat ook maar
heel mondjesmaat.
De Honda Legend, die ook in zijn vorige levens
in zeer kleine aantallen is verkocht, is daarom
één van de exclusievere auto’s in zijn segment
en alleen daarom al een nadere bestudering
waard. Hij is met z’n bijna vijf meter lengte be-
paald niet klein en alleen daarom al een opval-
lende auto. De carrosserie vertoont weinig
spraakmakende details, behalve de grote licht-
units met elk 28 led’s. De oorlog zul je met dit
gebrek aan ‘dikke’ uitstraling niet winnen,
want daar is de concurrentie veel beter in. Maar
de onderhuidse techniek is van een zeer hoog
niveau waardoor de waardering stijgt, en in de
juiste kleurencombinatie is de Legend ondanks
z’n duidelijke Aziatische afkomst toch een chi-
que auto om te zien.
De Legend wordt in Europa in slechts één uit-
voering geleverd. Door z’n aanschafprijs van 
� 73.750,- én rekening houdend met de stan-
daard 4WD, concurreert hij met auto’s als de
Audi A6 3.2 FSI quattro, BMW 530 xi, Mercedes
E 350 4Matic en de Volvo S80 4.4 AWD. Vergeten
we even die 4x4 dan wordt de boksring verder
nog gevuld met onder meer de BMW 540i, Ca-
dillac STS V8, Citroën C6 3.0i Exclusive, Jaguar

S-Type 4.2 V8 Exclusive, Lexus GS 450h Executi-
ve en de Mercedes E 500. Het kan niet anders,
daar legt de chique Legend het tegen af, on-
danks zijn bijzondere technische hoogstandjes.

Zijdezachte V6
Honda construeerde een veilige aluminium
motorkap, die bij een aanrijding met een voet-
ganger aan de voorruitzijde 15 cm omhoog
springt. Daaronder ligt de 3.5 liter V6 van
Honda. Deze heeft uiteraard ook het bekende
VTEC-systeem, dat zowel de timing als de lift-
hoogte van de kleppen regelt. Bij 4950 toeren
komt het VTEC-systeem voor de bestuurder
onmerkbaar elektrisch in actie. Dankzij deze
techniek levert de relatief bescheiden Honda-
motor een aanzienlijk vermogen van 217 kW en
ook een interessant specifiek vermogen waar de
meeste concurrenten bij achterblijven.
De V6 laat zich elektrisch starten, een korte
draai aan de sleutel is voldoende. Je kunt ‘m
vervolgens weer loslaten terwijl de startmotor
de rest doet. Daarna hoor je nog steeds vrijwel
geen mechanische geluiden, want de motor
draait heel stilletjes rond. Ook in koude toe-
stand. Zijdezacht is de beste omschrijving waar-
mee de krachtbron plus de vijftrapsautomaat
hun werk doen. De Legend laat zich zacht zoe-
vend, en ondanks het koppel dat pas vanaf 5000
toeren helemaal effectief is (VTEC!), uiterst vlot
door het verkeer laveren. De bak schakelt loom,
maar onvoelbaar, van de ene naar de andere
overbrenging. Wanneer de bestuurder ervoor

kiest om de rechtervoet drive-by-wire, diep in
het tapijt door te trappen, laat de motor zich
van een geheel andere kant zien. Dan brult hij
het uit en krijg je de maximale VTEC-werking.
Ook nemen zowel het verbruik als de kans op
een dikke snelheidsboete dan evenredig toe! En
de Legend is sowieso al niet zuinig.
De automaat laat zich met de selecteur hand-
matig schakelen, maar je kunt ook kiezen voor
de peddels onder het stuurwiel.

Alles in huis
Honda weet ook wel dat er veel concurrentie is
en zorgt daarom dat het de klant aan niets ont-
breekt. Het ruime interieur is geheel met leder
bekleed, dat staat superchic. De stoelen zitten
uitstekend, de beenruimte is voor en achter
meer dan toereikend en de materialen die
Honda heeft gebruikt stralen klasse uit.
Ofschoon het even wennen is voordat je weet
waar alles op de drukke middenconsole voor
dient, ben je verder meteen in de Legend thuis.
Ook het stuurwiel zit vol met knoppen en scha-
kelaars en ook dáár is een korte studie voor
nodig. De uitrusting is zodanig compleet dat
we niet weten waar we een bestraffende vinger
op zouden moeten leggen. Navigatie met
spraakbediening (ook voor de audio trouwens!),
verwarmbare en ventileerbare stoelen voorin,
elektrische bediening voor alles wat je maar
kunt bedenken, schuif/kanteldak, maar óók
zaken als een adaptieve cruise control, een pre
crashhulpsysteem en meedraaiende xenon-ver-
lichting. Het is één en al verwennerij in de
Honda Legend. Slechts één onderwerp komt er
iets minder vanaf en dat is de matige kofferbak
als gevolg van de volumineuze vierwielaandrij-
ving. Honda monteert als boetedoening wel een
skiluik maar geen omklapbare rugleuningen in
de achterbank.

Uiterst stabiel
Op het kofferdeksel staat behalve de letters
Legend, ook de aanduiding SH-AWD. Voor
Honda betekenen die Super Handling All Wheel
Drive. Honda heeft het bekende real time AWD

Bij Honda is de Legend al twee decennia een begrip

voor zijdezacht rijden, hoge kwaliteit en geweldig knap-

pe techniek. Deze auto belichaamt van top tot teen wat

dit mooie Japanse merk allemaal uit de kast kan halen.

Zoals in dit geval een mooie V6 motor en een superslim-

me vierwielaandrijving.

AUTO 
Test Honda Legend 3.5 V6 SH-AWD

Honda-techniek van grote klasse

Verwennerij 
op niveau

Foto’s: Jan Lieftink
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op het dashboard geeft aan welke wielen op
welk moment worden aangedreven. Meestal is
dat braaf 50/50 over voor- en achteras, maar

weer verbeterd en mooier gemaakt dan ooit.
Elk van de vier wielen heeft een eigen lamellen-
koppeling plus een eigen planetenbak. Kort

gezegd laten de wielen zich geheel elektronisch
geregeld aandrijven met de hoeveelheid kracht
die op dat moment noodzakelijk is. Een display

Ook de achterkant is
saai, die moet het
vooral hebben van de
grote led-achterlichten
en de twee stoere uit-
laatpijpen.

Op de middenconsole
zijn de climate control,
audio en de navigatie
ondergebracht.
De groepering van de
knoppen en schake-
laars is nogal romme-
lig.

Met deze lichtgekleurde bekleding is het interieur
een zeer prettige plek om te vertoeven. Het dash-
board heeft weinig geheimen, de instrumenten
zijn relatief simpel qua ontwerp voor zo’n dure
auto.

De functietoetsen en schakelaars van cockpit en
stuurwiel vereisen een iets langere studie. Er zit-
ten erg veel knoppen op het stuur voor audio,
telefoon, cruise control en spraakherkenning, plus
natuurlijk de schakelpeddels.

De achterbank biedt ruim plaats voor de passa-
giers. Je hebt er leeslampjes en bekerhouders. De
rugleuningen kunnen niet omklappen, er is wél
een skiluik.

Opwinding zal deze neus niet veroorzaken. Maar
wie weet wat daar voorbij rijdt, neemt in gedach-
ten even de pet af.
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Honda’s staan
bekend om hun
betrouwbare tech-
niek. Toch wil het
Japanse merk haar
topmodel graag met
regelmaat in de
werkplaats zien. Elke
15.000 km wordt de
dunne 0W20 olie

AUTO 
Test Honda Legend 3.5 V6 SH-AWD

onder gladde omstandigheden of heuvel op
dan wel heuvel af, zie je plotseling wat
verschillen optreden. In een extreem
geval kan alle aandrijving naar één wiel
per as gaan. Het gevolg hiervan is een erg
veilig aanvoelende en uiterst stabiele auto die
ook het zeer snelle bochtenwerk bepaald niet
schuwt.
Honda was niet van plan om met de Legend
een sportieve auto neer te zetten. En dat is ‘ie
ook niet en daarom valt de harde veer-, dem-
percombinatie des te meer op. Lastig was het
onrustige trekken in het stuur bij richels en
zelfs wegbelijning. We wijten dat aan de te
platte banden 245/45 R18 die niet op dit type
auto hoort. De standaard maat is namelijk
235/50 R17 en dat zou wel eens goed kunnen
schelen! Het fraaie onderstel bestaat uit dubbe-
le wieldraagarmen (double wishbones) voor en
een multilink-as achter, en om gewicht te
besparen zijn grote delen uit aluminium
gemaakt. Ook dáár klopt het allemaal bij deze
Legend! ●

Dick Schornagel

Testmetingen
Max. vermogen (fabrieksopgave): ...................... 217 kW bij 6200 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave):..............................351 Nm bij 5000 t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: 5,9 sec. ............0-100 km/h: 8,3  sec. ......80-120 km/h: 5,5 sec.

Geluidsmetingen:

80 km/h: 63 dB(A) .............. 100 km/h: 66 dB(A)............120 km/h: 68 dB(A)

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: 17,0 liter op 100 km ......................Buitenweg: 8,9 liter op 100 km

Combinatierit: ....11,9 liter op100 km

Gemiddeld testverbruik:......14,3 liter op 100 km

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..................................................250 km/h

Je moet
natuurlijk

van het model hou-
den, maar verder is
een Legend van voor
tot achter een lekke-
re verwen-auto. De
soepele motor, de
onmerkbaar schake-
lende automaat, de
schitterende vier-
wielaandrijving, plús
de 99,9% complete
uitrusting maken dat
ieder die deze stap
heeft gewaagd, trots
zal zijn op zijn aan-
koop!

De te spor-
tieve ban-

den op ons testexem-
plaar zorgden voor
een onrustige bestu-
ring op richels en
zelfs de wegbelij-
ning. Het verbruik
hoort niet tot het
beste in deze klasse
en daarbij heeft de
auto ook nog een
kleine benzinetank.
Relatief klein is ver-
der de bagageruimte
en er zijn geen varia-
bele rugleuningen
achterin.

Modelserie en prijzen
Honda Legend 3.5 V6 SH-AWD: ..............................................� 73.750,-

ABS/ASR: ......................................................................................standaard

Stabiliteitsregeling: ....................................................................standaard

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

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

Xenon-verlichting: ......................................................................standaard

Regensensor: ..............................................................................standaard

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

Adaptieve cruise control: ..........................................................standaard

Pre crashhulpsysteem: ..............................................................standaard

Adaptieve bochtverlichting: ......................................................standaard

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

Navigatiesysteem: ......................................................................standaard

Automaat: ....................................................................................standaard

Lederen bekleding: ....................................................................standaard

Elektrisch schuif/kanteldak: ......................................................standaard

Achteruitrijcamera: ....................................................................standaard

Honda Nederland

☎ (020) 707 00 50

www.honda.nl

Een juweel van een V6 met het beproefde Honda
VTEC-systeem, dat niet alleen de kleptiming vari-
eert, maar ook de lichthoogte.

ververst. Bij 30.000
km maakt het interi-
eurfilter plaats voor
een schoon exem-
plaar en is het zaak
het vloeistofniveau
van het achterdiffe-
rentieel te controle-
ren. Onderhoud van
betekenis is er bij

High tech met traditioneel
onderhoud

Op het display in de cockpit is precies te zien hoe-
veel aandrijfkoppel er naar elk afzonderlijk wiel
gaat.
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45.000 km, want dan
worden de kleppen
gesteld. Dat gebeurt
zowaar met stel-
boutjes. Nog een
belangrijk kilometra-
ge is 120.000 km,
dan zijn zowel de
bougies als de distri-
butietandriem aan

vernieuwing toe.
Ook de transmis-
sievloeistof wordt tij-
dens die grote beurt
ververst (Honda ATF-
Z1) en de vloeistof
van de tussenbak
(SAE 90 of 80W-90,
GL4 of GL5). ●
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