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Tekeningen: Renault

Het eerste dat Renault met de nieuwste Laguna-serie wilde bereiken was een heel

goede kwaliteitsreputatie. Als tweede kon het imago van dat model opgekrikt wor-

den met meer sportieve dynamiek. Vandaar dat er meteen een coupéstudie verscheen

naast de gewone Laguna’s. Met vierwielbesturing. Dat moet ook de net verschenen

GT-varianten extra sportieve mogelijkheden verschaffen.

Met een vierstappenplan en een hele rij optima-
lisaties heeft Renault vanaf het begin van de
ontwikkeling gestreefd naar hoge kwaliteit voor
de derde generatie Laguna. In het algemeen ver-
klaarde topman Carlos Ghosn eerder al dat Re-
nault tot de beste drie in kwaliteitsniveau moest
gaan behoren. Deze Laguna moet daarvan het
eerste voorbeeld zijn.

Onveranderde opzet
Hoewel de Laguna in alle maten een stukje won,
ook in wielbasis en spoorbreedten, bouwt hij
technisch voort op zijn voorgangers. Onveran-
derd is er vooraan een subframe met McPherson-
veerpoten, en achteraan semi-onafhankelijke op-
hanging met gekoppelde langsarmen. Wel werd
de aandrijflijn geactualiseerd, en de modernste
elektronica geïnstalleerd. Er volgde een uitge-
breid testprogramma, om de elektronicaproble-
men van voorgaande Laguna’s te vermijden.
Alleen de 1.6 benzinemotor werd overgenomen
uit het vorige model. Alle andere motoren zijn
vergeleken daarmee van een nieuwer type, en
gekoppeld aan een nieuwere transmissie met zes

versnellingen. Waarbij inbegrepen de automa-
tische bakken, in de oude versies nog viertraps-
types.
Als 2.0 benzinemotor zet Renault de M4R in, ge-
debuteerd in de huidige Clio, en ook bij partner
Nissan in gebruik. Een nieuw ontwikkelde mo-
tor met kettingaandrijving voor de nokkenassen,
zoals ook in de nieuwe 2.0 diesel. Bij andere 
Renault-motoren loopt een riem over de nokken-
assen. Naast de 103 kW sterke 2.0 is er de ster-
kere 2.0 Turbo met 125 kW, maar die is van het
oudere F4R type, dus met nokkenasriem.
Bij de diesels moest de aloude en hooggewaar-
deerde 1.9 dCi wijken. Als basis dient nu de
doorontwikkelde 1.5 dCi (nog niet in Nederland).
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Active Drive-besturing onderscheidt sportieve Laguna 

Net als de overige Laguna’s 
heeft de GT-versie MacPherson-veerpoten 
vooraan en ophanging met semi-onafhankelijke 
torsieas achter. Alleen vooraan is er een isolerend subframe 
voor de wielophanging. Uiterlijk onderscheidt vooral een andere
voorbumper hem.
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Deze is schoner en zuiniger, en met 81 kW niet
zwakker. Daarnaast is er de nieuwe 2.0 dCi van
110 kW.
Een nieuwtje voor de hele reeks zit in de botsvei-
ligheid. Renault past nu zij-airbags toe met twee
kamers, apart voor borst en bekken. Voor de be-
diening zorgen twee sensoren, een in het voor-
portier en een in de deurstijl. De gordelspanners
werken eveneens dubbel. Ze zitten nu aan de
portierzijde in plaats van aan het gordelslot, en
trekken apart het buik- en borstdeel van de gor-
dels aan.

Extra versies
Bij het debuut van de Laguna gaf Renault al aan
dat er meer in de pijplijn zat, meteen werd als
‘studiemodel’ een coupé getoond, die in nauwe-
lijks gewijzigde vorm komend najaar officieel
aan de lijn wordt toegevoegd.
Voor de coupé komt een nieuwe 3.0 V6 diesel. De
gewone Laguna moet het echter (nog?) doen met
versterkte viercilinders, in de nagekomen spor-
tieve GT-uitvoering. De 2.0 dCi diesel kon nog
iets verder versterkt worden tot 131 kW, er was
al een 125 kW versie voor de Espace.
Eerder nam Renault Sport de F4R turbomotor
onder handen voor de Mégane RS. Een ietsje
tammere variant staat in de Laguna GT, met 150
in plaats van 165 kW, maar met ongewijzigd

koppel van 300 Nm. Bij die sterkere motoren
krijgt de Laguna GT 20 mm grotere remschij-

ven, in het algemeen heeft het nieuwe
model al straffere vering en directere

besturing dan de vorige Laguna.
Daarbij hebben alle versies behalve
de 1.6 variabele hydraulische be-
krachtiging, door een elektrische

pomp aangedreven.

Active Drive
Een inmiddels heel ongebruikelijk nieuwtje,
voor de GT en de komende coupé, is het Active
Drive-onderstel met sturende achterwielen. Een
goede twintig jaar geleden maakte voor korte
tijd achterwielbesturing opgang. Dat maakte au-
to’s wendbaarder en kon de stabiliteit verhogen.
Specifiek Japanse merken (Honda, Mitsubishi,
Mazda) zagen daar wel wat in. Ook Nissan hield
zich ermee bezig, daar heeft Renault het idee
vandaan. Europese merken zagen meer in het
wat later uitgewerkte ESP voor een stabiel weg-
gedrag.
Renault combineert deze twee. In het Active
Drive wordt het ABS/ESP-regelorgaan gekoppeld
aan de elektronische regeling van de achterwiel-
besturing. Die werkt met maar kleine uitslagen,
en kan zowel met de voorwielen mee in dezelf-
de richting sturen, als de andere kant op.
Door tegengesteld aan de voorwielen te sturen
verkleint de achterwielbesturing de draaicirkel.
Dat gebeurt bij lage snelheden, tot 60 km/h,
handig bij straathoeken en parkeren in de stad.
De draaicirkel wordt 10% kleiner, terwijl juist
minder aan het stuur gezwengeld hoeft te wor-
den. Bij hogere snelheid sturen voor- en achter-
wielen in principe dezelfde kant op, waardoor
de auto makkelijker bochten instuurt.
Koppeling aan het ESP maakt ook automatisch
sturen van de achterwielen mogelijk, om slip-
neiging te onderdrukken, of scheeftrekken bij
remmen te compenseren. Dit brengt een andere
afstelling van het ESP mee, dat dankzij deze
stuurhulp minder snel hoeft in te grijpen door
één of meer wielen af te remmen.
De elektronische regeling maakt verder het
grote verschil uit met de vierwielbesturing van
vroeger. Die veroorzaakte met een veel simpeler
regeling een nogal schichtig stuurgedrag. �

Peter Fokker

De achterwielen kunnen maximaal 3,5 graad mee- of tegen-
sturen, in deze afbeelding is maar naar één kant de stuuruitslag
aangegeven. Bij zo’n kleine verdraaiing zijn geen fuseekogels
nodig, de bussen in de wieldrager geven genoeg bewegings-
vrijheid.

Het volledige Active Drive-systeem in beeld. Op de achteras scharniert een kantelstuk, met aan de ene
kant een elektromotor en aan de andere kant stuurstangen naar de wieldragers. 

De tweeliter benzinemotor heeft een
‘twin scroll’-turbo, is hier in de doorsnede
goede te zien. Let ook op de ‘close-cou-
pled’-katalysator direct onder de turbo.
Verder is de motor relatief rechttoe-recht-

aan van opzet, met alleen een aangepaste
afstelling op meer vermogen voor de GT.

1. ABS/ESP-blok met vierwielstuurregeling
2. Stuurhoeksensor
3. Bedieningsorgaan vierwielbesturing
4. CAN-netwerk
5. Elektrische servo
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