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Evora luidt nieuwe toekomst Lotus in

Stamvader van
lichte autobouw

AUTO
Lotus Evora technisch bekeken

Met zijn terugkeer in de Formule 1 plaatst Lotus zich weer in de schijnwerpers. Overi-

gens is dit een Maleisisch initiatief, dat de legendarische merknaam mag lenen van de

eveneens Maleisische Proton-groep, eigenaar van Lotus. De auto-afdeling van Lotus

wil ook meer van zich laten spreken, met de pas beschikbaar gekomen Evora als af-

trap. Het kenmerk is als vanouds vooral lichte bouw.

Er zijn grote plannen met de Evora, want de ba-
sis is een adaptief chassis. Bij voorbaat spreekt
Lotus al van een cabrioversie die zou volgen.
Het VVA-chassis (Versatile Vehicle Architecture)
kan ook verlengd worden, in de wandelgangen
gaat het verhaal dat hieruit tevens een opvolger
voor het voormalig topmodel Esprit in ontwik-
keling is. De inmiddels vertrokken Lotus-direc-
teur Mike Kimberley gaf bij het Evora-debuut in
2008 aan dat Lotus een gamma van vijf model-
lijnen wil opbouwen. Terwijl er nu, met de nieu-
welingen Evora en Europa erbij, pas vier zijn.

Gevorderde aluminiumtechniek
Eigenlijk mag je de bestaande Elise, Exige en
Europa als één familie zien, gelijksoortig in
technische opbouw. Pas met de Evora is na der-
tien jaar iets echt nieuws ontwikkeld. Die heeft
ook een aluminium kuip als chassis, met een
rolbeugel erop die het dak draagt en ankerpun-
ten voor veiligheidsgordels biedt. Dit chassis is
gebaseerd op de APX-studie die het ontwikke-
lingsbureau Lotus Engineering als een vijfdeurs
suv in 2006 toonde, waarna later nog eens het

variabel chassis werd
gedemonstreerd.
Het oudere Elise-chassis bestaat uit geklonken
en gelijmd aluminium plaatwerk. Voor voldoen-
de stijfheid moeten hoge drempels en een mid-
dentunnel zorgen, niet al te handig voor instap
en zitruimte. Een stalen buizenframe achterop

draagt motor en achterwielophanging, de op-
hanging voor en achter wordt uit stalen buizen
gemaakt.
Bij de Evora gebruikt Lotus gevorderde techniek,
enigszins vergelijkbaar met de ASF aluminium-
bouw van Audi. Plaatwerk, extrusieprofielen en
gegoten knooppunten uit aluminium zijn hier-
in gecombineerd. Dat werd voor het eerst ge-
toond in de APX-studie, waarin plaatwerk en ex-
trusieprofielen in lengte en breedte aangepast
kunnen worden om verschillende automodel-
len te maken.

Laag gewicht voorop
De modulaire opbouw is ook in de Evora te zien.
Er is een centrale kuip voor de cabine. Voorop
monteert Lotus een afzonderlijke aluminium

De basisgedachte achter het chassisontwerp komt van deze Ver-
satily Vehicle Architecture, ooit uitgewerkt voor de Lotus APX
suv-studie. Dit aanpasbare aluminium chassis bestaat uit plaat-
werkdelen (grijs), gietdelen (rood) en extrusiedelen (blauw).

Aan de centrale kuip
van de Evora zit voor-
aan deze aluminium
module, die dienst doet
als wieldrager en kreu-
kelzone. Achterop de
kuip zit een stalen bui-
zenframe voor de aan-
drijflijn.
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module, die mede dient als kreukelzone. Maar
dat had ook een module kunnen zijn met de
aandrijf lijn erin. In dit geval hield Lotus het op
een aandrijf lijn achterin, gemonteerd in een
stalen draagframe, als bij de Elise.
Voor en achter werden voor de Evora lichte alu-
minium wieldragers gemaakt, om precies te zijn
dubbele driehoeksarmen met Bilstein-schok-
dempers en Eibach-veren. Een tandheugelstuur-
huis betrok Lotus van TRW, waarbij zowaar ge-
kozen is voor hydraulisch bekrachtigde bestu-
ring. Heel lang heeft Lotus remmen en besturing
liever zonder bekrachtiging uitgevoerd, voor
optimale controle en gevoeligheid in het wegge-
drag. Het erg lage gewicht van hun zeer com-
pacte aluminium sportauto’s met kunststofcar-
rosserie maakte mogelijk het zonder bekrachti-
ging te stellen. Al moest er wel rembekrachti-
ging komen toen afgesproken werd alle Europe-
se auto’s met ABS te leveren.
Voor de Evora stond modern comfort wat meer
voorop. Dus toch bekrachtigde besturing en
remmen, hoewel de auto met 1382 kg opnieuw
naar huidige maatstaven licht is uitgevallen.
Helemaal in de geest van merkoprichter Colin
Chapman, die vijftig jaar geleden al vond dat
snelle auto’s eerst en vooral superlaag gewicht
vereisen, liever dan een grote, supersterke mo-
tor. Je kunt wel zeggen dat hij een meester was
in downsizing, in een periode dat dit begrip fei-
telijk nog niet bestond.

Mechaniek van Toyota
Heel wilde motortechniek was dus ook voor de
Evora niet noodzakelijk. Wat Lotus niet slecht
uitkomt, daar ze geen eigen motoren produce-
ren, anders dan motorontwerpen voor externe
partijen. Sinds Rover ter ziele ging moest afge-
stapt worden van hun 1.8 K-serie motor voor de
Elise, in plaats waarvan de 1.8 uit de voormali-

voorzien. Waarbij opgemerkt moet worden dat
Lotus wel een eigen motormanagement aan de
motor koppelt. Een van de bijzondere functies
daarin is het Lotus Traction Control. Bij dit anti-
doorslipsysteem is bewust gekozen om alleen
te regelen op het motorkoppel, zonder remin-
grepen te gebruiken om wielslip te corrigeren.
Gebruik van de remmen zou de auto vertragen,
Lotus vindt dat de bestuurder zoveel mogelijk
zelf de controle moet kunnen houden.
Een prestatie op zich is om vóór die V6 nog ge-
noeg cabineruimte over te houden om een kin-
derbankje te plaatsen. Heel uitzonderlijk voor
een middenmotor-sportmodel, al kun je je af-
vragen of dit een doorslaggevend verkoopargu-
ment is. Zeker gezien het feit dat Lotus maar
2000 Evora’s per jaar wil bouwen, dus geen erg
breed koperspubliek nodig heeft. ●

Peter Fokker

Voor de aandrijving kwam Lotus uit bij deze V6, in
dwarse opstelling gebruikt voor de Lexus RX en
Toyota Camry. Het is niet de modernste Toyota V6,
maar de nieuwste varianten zijn gebouwd op ‘mo-
tor voor, aandrijving achter’, en dat past niet bij
een middenmotor-ontwerp.
Tekening: Toyota/Lexus

In de productie-afde-
ling is goed te zien hoe
een aluminium zitkuip

als basis dient, waar al
het  andere wordt aan-

gehangen. Hier is de
stalen rolbeugel er al
aan bevestigd. Deze

draagt het dak.

ge Toyota Celica werd gekozen.
Voor de Elise en Exige heeft Lotus zich daarop
in de loop der jaren flink uitgeleefd, om er ex-
tra vermogen uit te persen. Zo ver is het nog
niet bij de Evora, waarin ook een Toyota-aggre-
gaat huist. Het gaat om de 2GR-FE 3.5 V6 die in
de niet-hybrideversie van de Lexus RX dienst
doet.
Niet de modernste en sterkste V6 in dit formaat
bij Toyota/Lexus, er zit bijvoorbeeld nog geen
directe injectie op. Maar Lotus is aangewezen
op dwarsgeplaatste motoren, die ze inclusief
transmissie afnemen. Zo passen ze zonder al te
grote ingrepen in een middenmotor-sportwa-
gen. Grote Toyota/Lexus-modellen met de mo-
dernste V-zessen hebben aandrijving achter en
de motor in lengterichting, Lotus kon alleen te-
recht bij de genoemde RX en de Amerikaanse
Toyota Camry met V6-motor dwars voorin. En-
kele aanpassingen zijn natuurlijk nodig om het
passend te maken in de Evora, maar aan de
prestaties is nog niets gedaan. Ook de handge-
schakelde zesbak is nog onveranderd, maar
daarvan gaat Lotus wel een aangepaste variant
met sportievere korte overbrengingen maken.

Eigen elektronica
Nu is de standaard 205 kW ook al voldoende
om de lichte Evora van passende prestaties te

Een prachtig detail van de voorvering toont de zorgvuldige bouwwijze, ook bij
het uit aluminium plaatwerk opgetrokken draagframe. Alles dun en licht uitge-
voerd, naar beste Lotus-tradities. De vering is voor en achter gelijk van opbouw.

Foto’s/Tekeningen: Lotus
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