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AUTO
Test Toyota Avensis Wagon 1.8 VVT-i Multidrive CVT

Foto’s: Jan Lieftink

Topkwaliteit in mooie verpakking

De geheel nieuwe Avensis is de derde oplage van dit

succesvolle model, dat zichzelf zowel bij particulieren

als in de zakelijke markt een uitstekende naam heeft

bezorgd. Dat ook perfectie nog verder kon worden ver-

beterd, bewijst dit nieuwe model dat bijna op een Lexus

begint te lijken.

Het nieuws bij de derde generatie Avensis be-
perkt zich niet tot de carrosserie en de uitrus-
ting. De auto kreeg ook drie nieuwe benzine-
motoren (1.6, 1.8 en 2.0 liter) en drie nieuwe
transmissies, namelijk een zeventraps CVT, 
een handgeschakelde zesbak en een zestraps-
automaat.
Dat er een nieuwe Avensis staat, is duidelijk.
Daarvoor hoef je er het vorige model niet naast
te zetten. Opvallend is de grote, behoorlijk plat
gelegde voorruit en de naar achteren toe sterk
oplopende taillelijn. Doordat Toyota de A-stijl
naar voren schoof en de C-stijl naar achteren,
werd een iets ruimer interieur geschapen. Een
avontuurlijke auto is de Avensis nog steeds
niet, maar hij staat dankzij z’n gegroeide afme-
tingen (plus 5 cm in lengte en breedte) en gro-
tere spoorbreedte, toch weer een stuk zelfbe-
wuster op de wielen. De derde oplage biedt dui-
delijk meer uitstraling, waarbij de Wagon het
wint van de Sedan. En wie Japanse uiterlijke
trekjes zoekt, zal vergeefs bezig zijn: de Aven-
sis is in de Toyota-designstudio in Zuid Frank-
rijk ontwikkeld en wordt in de eigen fabriek in
Engeland gebouwd. Een op-en-top Europese
auto dus.
De prijzen zijn ten opzichte van het vorige
model iets gestegen, maar Toyota scoort goed
met schone motoren en een aantal A-labels
waardoor de schade in de prijslijst aardig be-
perkt kon blijven. Zoals bij de testauto, een 1.8
VVT-i Wagon. Deze koop je in de vrij dure uit-
voering als Panoramic voor € 32.100,- en daar
komt nog € 2.000,- bij voor de Multidrive CVT.
Zoek je een basisuitvoering Comfort, dan ben
je voor dezelfde auto € 25.940,- kwijt zonder
CVT.

De concurrentie is duidelijk: die komt voorna-
melijk bij Ford, Opel, Renault en Volkswagen
vandaan.

Rustige motor
Maar liefst twee van de drie nieuwe motoren
krijgen het A-label, één daarvan is de nieuwe
1.8 liter VVT-i. Toyota gebruikt voor de nieuwe
benzinemotoren de kreet Optimal Drive. Hier-
mee wordt een reeks van maatregelen bedoeld
waardoor de gemiddelde CO2-uitstoot met 10
tot 26% wordt verlaagd. Dankzij de nieuwe 
Valvematic-klepbediening, nam het verbruik af
terwijl het vermogen is toegenomen.
Onze 1.8 liter viercilinder levert ten opzichte
van zijn voorganger een winst in vermogen van
13 kW en 10 Nm meer koppel. Daardoor ver-
loopt volgens de fabriek de sprint van 0-100
ruim 2 seconden sneller. Dat kan kloppen
maar in het geval van onze testauto is dat ver-
schil door de uitstekend werkende CVT, niet
meetbaar. Erg snel is ‘ie in elk geval niet. De
motor loopt wel merkbaar rustiger dan zijn
voorganger.
Comfortabel is de combinatie van de nieuwe
1.8 en de CVT zonder meer, want met de Multi-
drive CVT kun je uiterst rustig met 50 km/h en
1000 t/min door de stad toeren. Je hoort de
motor iets brommen, maar de transmissie is
geluidloos. Een tikje gas erbij en het toerental
loopt keurig op. Druk je de Sportknop in, dan
verandert het karakter op slag en toont de
motor zich assertief, bijna agressief. Natuurlijk
heeft dat een negatief effect op het verbruik,
maar de Avensis wordt met de Sportknop wel
een iets snellere auto. Dit komt goed van pas
bij de tussensprint van 80-120 km/h om een

voorligger voorbij te komen. Maar voor een
normale rijstijl hoeft dat allemaal niet.
De liefhebber kan de CVT met z’n zeven trap-
pen in de stand Manual uiteraard ook met de
hand bedienen, maar daar schiet je qua accele-
ratiegedrag niets mee op. Wel neemt dan het
verbruik iets toe. Ook valt bij terugzetten in
Automaat op dat de motor in de hoogste trap
op een lager toerental draait.

Mooie kwaliteit
De nieuwe Avensis is in zijn segment niet de
grootste en dat merk je aan de ruimte in het
interieur. Voorin zit je fijn, achterin is de been-
ruimte niet royaal. Het interieur voelt solide
aan. Toyota heeft fraaie materialen en bekle-
dingsstoffen gebruikt, maar een toppunt van
vrolijkheid is de Avensis van binnen nog steeds
niet. Daarentegen wél een voorbeeld van hoe je
efficiënt een interieur indeelt. In de eerste
plaats door veel bergruimten te gebruiken
rondom de inzittenden en ten tweede door de
praktische achterbank en de diverse ruimten
onder de vloer van de laadruimte. Helaas is in
onze testauto een reservewiel niet standaard.
Je zit voorin op stevige stoelen die je lekker
vasthouden en goed de rug ondersteunen. Het
zicht rondom is redelijk goed, schuin naar ach-
teren wordt het door de oplopende taillelijn
matig. Maar onze testauto had een achteruitrij-
camera die goed werk verricht zolang er geen
straatvuil op zit.

Bijna een Lexus!

Vooral aan de achterkant vallen de lage daklijn en
de geslaagde achterlichten op. Deze zijn overigens
identiek aan die van de Sedan!
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Het dashboard is overzichtelijk. De digitale me-
ters voor brandstof en motortemperatuur zijn,
evenals de boordcomputer, tussen de twee
grote instrumenten geplaatst. Het navigatie-
scherm is helder en goed verlicht. De bedie-
ning ervan is eenvoudig en dat geldt ook voor
de gescheiden climate control en in iets min-

dere mate voor de audio. Hiervoor is nog wél
even een studie in het 600 pagina’s dikke in-
structieboek noodzakelijk.
De standaarduitrusting is uitstekend voor el-
kaar, de Panoramic is zelfs voorzien van een
glazen panoramadak, dakrailings, 17” lichtme-
talen wielen, parkeersensoren achter en een

6CD-wisselaar. Ook een gescheiden klimaatre-
geling en elektrische bediening van zijruiten
en buitenspiegels horen net als een audiosys-
teem met stuurwielbediening tot de standaard-
uitrusting. Een cruise control ontbreekt en kan
in combinatie met de 1.8-CVT ook niet als op-
tie worden besteld.

▲

In deze uitvoering bestaat het materiaal in de cockpit deels
uit zwarte kunststof, hier en daar smaakvol verlevendigd met
dunne chroom accenten. Alle gebruikte materialen en bekle-
dingstoffen voelen solide aan.

De Sedan is al een mooie auto, maar
de Avensis Wagon mag er helemaal
zijn. De neus komt stoer over en 
tegelijk ook voldoende zakelijk.

Op de middenconsole bevinden zich
de navigatie (optie, behalve bij de
Executive Business), de klimaatrege-
ling en de audio. De bediening is
bijna probleemloos.

De rugleuning van de achterbank kan in twee delen in een en-
kele handomdraai worden platgelegd. Hij is voorzien van een
skiluik en een armsteun met bekerhouders.

De cockpit heeft een efficiënte aankleding en uit-
straling. Een goede werkplek is gemakkelijk te vin-
den.

De laadruimte kan veel hebben: met alles plat een
inhoud van 1609 liter, de koffer alleen is al 543 li ter.
Onder de bodem zitten nog diverse extra vakken.
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Vooral als
Wagon is
de nieuwe

Avensis een aantrek-
kelijke auto met een
solide uitstraling. Af-
werking en kwaliteit
zijn de twee grootste
verworvenheden van
de Avensis en daar
komt een vette por-
tie rijcomfort bij. Dit
is een aangename,
nagenoeg onver-
moeibare auto voor
lange reizen.

Eigenlijk
komt deze
voortreffe-

lijke motor/transmis-
siecombinatie iets
tekort om de relatief
zware Avensis
Wagon voldoende
snel te maken. Een
diep ingetrapt gas-
pedaal zorgt niet
voor een aanspre-
kende acceleratie.
Jammer dat er geen
reservewiel bij hoort
en dat op de CVT-
versie een cruise con-
trol niet leverbaar is.

AUTO
Test Toyota Avensis Wagon 1.8 VVT-i Multidrive CVT

Qua veiligheid is de Avensis niet mis. Alle
zaken als ABS, EBD, ESP en zo meer, zijn
standaard evenals passieve hulpmid-
delen zoals een knie-airbag voor
de bestuurder, gordijnairbags voor
en achter en antiwhiplash-hoofd-
steunen voorin.

Stabiele auto
Met de 1.8 liter en Multidrive CVT, is deze 1505
kg zware auto geen snelheidsmonster maar
veeleer een veilige, stabiele en vooral solide
aanvoelende stationwagon. Het onderstel zit
goed in elkaar met MacPhersons vóór en dub-
bele wieldraagarmen achter. Je kunt met het
gaspedaal spelen wat je wilt, maar de auto laat
zich niet van zijn stuk brengen. Eén ding viel
ons tijdens de testkilometers steeds weer op: je
moet goed de snelheid in de gaten houden,
want het gaspedaal gaat zwaar en je hebt dus
snel de neiging steeds langzamer te gaan rij-
den.
De nieuwe Toyota Avensis is een uitstekende,
com fortabele en ook veilige reiswagen dankzij
minimaal windgeruis en een nauwelijks hoor-
bare motor. Het Lexus-niveau wordt dicht be-
naderd! ●

Dick Schornagel
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Modelserie en prijzen
Toyota Avensis 1.6 VVT-i: ....................................................v.a. € 23.940,-

Toyota Avensis 1.8 VVT-i: ....................................................v.a. € 24.940,-

Toyota Avensis 2.0 VVT-i: ....................................................v.a. € 29.300,-

Toyota Avensis 2.0 D-4D-F: ................................................v.a. € 28.570,-

Toyota Avensis 2.2 D-4D-F: ................................................v.a. € 32.930,-

Toyota Avensis 2.2 D-CAT: ..................................................v.a. € 36.030,-

Toyota Avensis 2.2 D-CAT 177: ..........................................v.a. € 41.380,-

Wagon: ......................................................................................+ € 1.000,-

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

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

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

Knie-airbag: ................................................................................standaard

Regensensor: ....................................................standaard (m.u.v. Comfort)

Elektrische ramen voor: ............................................................standaard

Elektrische ramen achter: ..............................standaard (m.u.v. Comfort)

Handbediende airco: ..............................................standaard op Comfort

Automatische klimaatregeling: ......................standaard (m.u.v. Comfort)

Cruise control: ................standaard (m.u.v. 1.6/1.8 VVT-i CVT en Comfort)

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

Navigatiesysteem: ..................................standaard op Executive Business

Lederen bekleding: ................................standaard op Executive Business

Louwman & Parqui

☎ (0162) 58 59 00

www.toyota.nl

Testmetingen
Max. vermogen (fabrieksopgave): ........................108 kW bij 6400 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): ..............................180 Nm bij 4000 t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: 7,6 sec. ............0-100 km/h: 10,7 sec. ......80-120 km/h: 7,2 sec. 

Geluidsmetingen:

80 km/h: 60 dB(A) .............. 100 km/h: 61 dB(A) ............120 km/h: 64 dB(A)

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: ..........................................................................8,6 liter op 100 km

Buitenweg: ....................................................................5,6 liter op 100 km

Combinatierit:................................................................6,7 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ..............................................9,9 liter op 100 km

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..................................................200 km/h

CO2-uitstoot: ................................................................................158 g/km

Toyota’s staan be-
kend om hun be-
trouwbaarheid, en

dat zal met de
nieuwe Avensis niet
anders zijn. Ze

komen dus weinig in
de werkplaats, en
ook het regulier on-

derhoud heeft niet
veel om het lijf. Zo
hoeft bij geen van de
motoren de klepspe-
ling te worden ge-
controleerd en zijn
alle motoren voor-
zien van een onder-
houdsvrije distribu-
tieketting.
Elke 15.000 km is de
Avensis toe aan een
oliebeurtje. Elke
30.000 km of twee
jaar maakt het interi-
eurfilter plaats voor
een schoon exem-
plaar. Na 60.000 km
of vier jaar is het
luchtfilter aan ver-
nieuwing toe en na
90.000 km de bou-
gies. De transmissies
zijn voor het leven
gesmeerd. ●

Betrouwbaar én onderhoudsarm

De 1.8 liter motor is nieuw en werd voorzien van een verbeterd VVT-i-systeem.
Hij levert 108 kW en 180 Nm.
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