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Conventionele techniek compacter gemaakt

Ruim elf jaar geleden zag Nicholas Hayek in auto’s een even minimalistische mode

voor zich als in zijn enorm succesvolle Swatch-horloges. De modieuze stedeling hoefde

toch helemaal geen groot en duur automobiel, dat onzuinig omspringt met ruimte, mi-

lieu en grondstoffen? Tien jaar later meende Toyota dat een groter publiek klaar was

voor die insteek. Een kleine, maar toch praktische en niet minimalistische auto: de iQ.

Hoewel zuinigheid in verbruik en ruimtebeslag
net als bij de smart een belangrijk doel was,
zag Toyota niet een modieus-minimalistisch
ontwerp voor zich. Eerder moest de iQ een vol-
waardige auto in maximaal verkleinde versie
zijn. Met onder meer een variabel interieur, dat
achterin nog enige zitgelegenheid biedt, of ba-
gageruimte. Praktisch uitgedrukt: je moet de

kinderen ermee naar school kunnen brengen,
en daarna behoorlijk de boodschappen kwijt
kunnen.
Beperkingen in prestaties of uitrusting moes-
ten er niet zijn. De moderne stadsmens zal im-
mers geen armoedzaaier zijn, die is gewend
aan een behoorlijk comfortniveau. Waarmee
de opdracht om dat allemaal in maximaal drie

meter lengte te persen er niet eenvoudiger op
werd.

Korter construeren
Toyota waagde zich niet aan volstrekt oncon-
ventionele oplossingen. De motor zit gewoon
voorin, en is niet van een ongewoon ontwerp.
De wielen zijn gewoon bevestigd met McPher-

Toyota iQ buiten-
gewoon klein
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In ‘ghost view’ de belangrijkste elementen die bij-
zonder ontworpen werden om minimale ruimte in
te nemen. Dat zijn de transmissie, besturing, dunne
stoelen, platte benzinetank onder de vloer, com-
pacte kachel/airco-unit, en de achteras.
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het ware uitgehold worden. Dus was daar niet
de gebruikelijke plaats meer voor een aircover-
damper. Daarom moest een compacter klimaat-
systeem ontwikkeld worden, waar zowel
verdamper als verwarmingsradiateur in zitten.
Achter de middenconsole, want er mag ook
niets in de motorruimte uitsteken.

Vernieuwd motorgamma
Geruime tijd hield Toyota onder de pet welke
motoren in de iQ zouden komen, terwijl de
auto zelf al was onthuld. Vrij voor de hand lig-
gend, koos men bestaande aggregaten uit de
Aygo/Yaris. Het enige is dat er een (wel op voor-
hand onthulde) bijzondere transmissie aan
werd gekoppeld. Daarin zit het differentieel
niet zoals gebruikelijk achter, maar vóór de
motor. Scheelt 10 cm inbouwlengte, verklaart
Toyota.
Om te beginnen verschenen de 1.0 driecilinder
benzinemotor en 1.4 D4-D in de iQ. Binnenkort
wordt daar een 1.33 benzinemotor bij gevoegd,

die zojuist debuteerde in de Toyota
Urban Cruiser. Vergeleken met de
1.3 uit de Yaris heeft die nieuwe

motor een verlengde slag, naar liefst 11,5:1
verhoogde compressie, en dubbele VVT-i nok-

kenasverstelling.
Dat zorgt al voor een lager verbruik, terwijl
er ook nog een ruim bemeten 73 kW vermo-
gen uit komt. Bovendien zit er een start/stop-

systeem aan vast, als primeur bij Toyota. Ook
de nieuwe zesversnellingsbak uit de Urban
Cruiser komt erbij, ondanks de zeer beperkte

motorruimte in de iQ. Met als alternatief een
traploze Multidrive-automaat.

Comfort = gewicht
Ook met die naar verhouding riante benzinemo-
tor weegt de iQ nog geen 900 kg, minder dan
100 kg verschil met de lichtste variant. Aan de
andere kant is het gewichtsvoordeel tegenover
de ruim 40 cm langere Aygo niet meer dan 35
kg. De kleine afmetingen van de iQ leveren op
dat punt niet veel op. Duidelijk een gevolg van
de complete uitrusting, tot en met VSC+ stabili-
teitssysteem. Meer ruimte, op een dik 30 cm
langere wielbasis in de Aygo, kost weinig meer
gewicht omdat het vooral veel lucht bevat.
Bij wijze van experiment heeft Toyota al een
elektrische versie van de iQ gemaakt. Deze FT-
EV met 45 kW elektromotor haalt maar 110
km/h topsnelheid, en moet na maximaal 80 km
alweer aan het stopcontact. Ook daar brengt de
iQ geen revolutionaire resultaten. Handig is het
kleine formaat natuurlijk wel in de stad, en
knap dat ze het zo compact kunnen maken. �

Peter Fokker

Een zeer korte, hooggelegen tandheugel achter de
motor helpt ook om bijzonder compact te bouwen.
Nu kon de transmissie achter het differentieel
gezet worden, waar normaal het stuurhuis ligt.

Klimaatregeling met airco werd in een zuilvorm
gegoten. Deze vult de hele middenconsole, maar
neemt geen ruimte weg onder de motorkap, of in
het dashboard vóór de passagiersstoel.

Geen besparing op het aantal airbags 
in de iQ, zelfs eentje extra als primeur.
Hoofdairbags langs de achterruit zijn
geen overbodige luxe, als die achterruit
bijna zo dichtbij de achterstoelen zit dat
hij als hoofdsteun kan dienen.

Op komst is een nieuwe 1.33 VVT-i benzinemotor
als sterkste iQ-aggregaat, te combineren met
handgeschakelde zesbak (!) of traploze Multidrive-
automaat.

son-veerpoten vooraan, en gekoppelde langsar-
men achteraan. Het enige is dat de schokdem-
pers achteraan niet zoals gebruikelijk voorover
hellen of rechtop staan, ze hellen achterover.
Dat moest om die uitsteeksels achter de achter-
bank in het koetswerk af te steunen.
Ruimte voor de achterbank werd verder gevon-
den door de brandstoftank onder de voorstoe-
len te leggen. Dan kan de achterbank lager
gemonteerd worden. Iets wat Honda al eerder
bedacht voor de Civic en Jazz.
Met improviseren ontstaat ruimte voor drie vol-
wassenen, althans volgens Toyota. Dan moet de
rechter voorstoel naar voren, zodat rechtsach-
ter beenruimte ontstaat. Achter de bestuurder
past in dit concept nog een kind, of die helft
van de achterbank kan omgeklapt worden om
een halve bagageruimte te scheppen.
Om de rechter passagier naar voren te kunnen
laten schuiven moest het dashboard rechts als
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