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AUTO
Honda introduceert hybride sportcoupé CR-Z

Hybriderijden? Dat doe je

vanwege de lage bijtelling

of de vrijstelling van BPM

en MRB. Tenminste, tot 29

mei. Daarna wordt alles an-

ders. Hybriderijden wordt

fun en groen is cool. Hoe

dat kan? De Honda CR-Z

komt eraan!

Op de Tokyo Motor Show van 2007 toonde
Honda het concept van een sportieve hybride.
Hé, is hybride-aandrijving behalve voor zuinige
gezinsauto’s, dan ook geschikt voor sportieve
2+2 zitters? “Absoluut”, zegt Honda. En dus
toonden de Japanners dit jaar in Genève het
productiemodel van de CR-Z.

“Die drie letters staan voor Compact Renais-
sance Zero”, legt Honda uit.
Dat ‘Compact’ is duidelijk. De CR-Z leent zijn
onderstel van de Insight, maar zijn wielbasis is
115 mm korter. De totale lengte is zelfs met
310 mm afgenomen en de sportcoupé is 30 mm
lager dan de gezinsauto. Binnen achter het stuur

is weinig te merken van die
afgenomen buitenma-

ten. De zit is laag
en sportief achter
een in hoogte en
lengte perfect
verstelbaar stuur

op een stevige,
goedzittende stoel.

De kinderen achterin
merken wel hoe compact de CR-Z

is. Het bankje is echt klein, er is zelfs
voor de kleinste beentjes nauwelijks

ruimte en naar buiten kijken

moet door een minuscuul driehoekig zijruitje.
Ook de bagageruimte is beperkt, 239 liter. Met
het achterbankje opgeklapt groeit de inhoud
nog wel naar iets meer dan 400 liter. Maar
Honda maakt de C helemaal waar: de CR-Z is
compact.

Terug naar de sportieve genen
Dan de R. Renaissance betekent letterlijk we-
dergeboorte. Honda’s gedachte bij dat woord is
dat de hybride Civic en Insight toch vooral za-
kelijke familieauto’s zijn. De CR-Z grijpt terug
naar de sportieve genen van het merk. In de
jaren 80 van de vorige eeuw blies Honda die
sportieve genen al eens eerder nieuw leven in
met de CR-X. Ook dat was een compacte, spor-
tieve auto die dankzij een klein frontaal opper-
vlak en een laag gewicht heel zuinig was.
Het design van de huidige CR-Z is geïnspireerd
op de CR-X. Dezelfde verhoudingen, dezelfde
lage, schuin aflopende daklijn en dezelfde
scherpe knik in de tweedelige achterruit. Wel is
de hoekige jarentachtigvorm van de CR-X ver-
dwenen. Daarvoor in de plaats kwam een vloei-
ende wigvorm, een stoer front met een grille
uit één stuk, brede spits toelopende koplampen
met dagrijleds, vleugelvormige spiegels met ho-
rizontale knipperlichten en een diffuser aan de
achterzijde. Geen twijfel mogelijk, de CR-Z
heeft een sportief en aerodynamisch uiterlijk.
“Cw-waarde: 0,30”, zegt Honda trots. Een heel
goede waarde voor een zo korte auto.

Hybriderijden saai? Niet in de Honda CR-Z. Lage,
stijve carrosserie, forse spoorbreedte, sportieve zit-
houding en voldoende reserve onder de rechtervoet.

Een langere slag brengt
de cilinderinhoud van
1338 naar 1497 cm3.
Het i-VTEC-systeem
laat bij laag toerental
een van de twee in-
laatkleppen dicht voor
extra swirl. De klepbe-
diening helemaal uit-

schakelen, voor volledig
elektrisch rijden, kan het

CR-Z-systeem niet.

Hybride voor de kickHybride voor de kick
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Handgeschakelde zesbak. Let op de startmotor.
Alle Honda-hybrides hebben er een, maar alleen
als de hoogspanning uitvalt komt hij in actie.

Sportieve lage motor-
kap zonder concessies
aan voetgangerveilig-
heid. Aangepast inlaat-
spruitstuk voor defor-
matieruimte tussen
motor en motorkap.

Is dat wel de moeite,
10 kW extra vermogen
van een elektromotor?

Zeker, het koppel groeit
met 78 Nm en het toe-

rental van het maxi-
mum koppel zakt van
4800 naar 1500 Nm.

Dat merk je!

Honda schreef carrosseriestijfheid met hoofdletters tijdens de ontwikkeling
van de CR-Z. Een groot deel van de carrosserie is opgetrokken uit hogesterk-
testaal. Het front heeft een gesloten dwarsdoorsnede en een sterke verbin-
ding tussen de veerpoten. De ophangpunten van de achteras zijn versterkt
met een H-vormige structuur.

Overigens heeft Honda bij de vormgeving niet
alleen aan sportiviteit en aerodynamica gedacht.
Ook met plotseling overstekende voetgangers
is rekening gehouden. Om onder de lage mo-
torkap voldoende deformatieruimte te creëren,
moest de motor laag blijven. Daarom ontwik-
kelden de Honda-ingenieurs een aangepast in-
laatspruitstuk en een plat luchtfilterhuis.

Krachtige aandrijflijn
Die onderdelen staan bovenop een motor die
de sportieve aspiraties van de CR-Z waar moet
maken. Honda koos voor een variant op de 1.3
uit de Insight met een langere slag en vier
kleppen per cilinder. Voor ons Europeanen is
deze 1.5 liter een onbekende, Brazilianen ken-
nen het aggregaat al als Flexifuel-motor. Wel is
de plattere carterpan van de Insight gebruikt
om de motor zo laag mogelijk in het chassis te
kunnen plaatsen.

Het i-VTEC-systeem houdt bij laag toerental één
inlaatklep dicht om voldoende werveling te
creëren. Het systeem kan niet alle kleppen ge-
sloten houden. Het VTEC-systeem op de Insight
kan dat wel. Het gebruikt die vaardigheid om
bij zuiver elektrisch rijden pompverliezen van
de meedraaiende verbrandingsmotor te voorko-
men. De CR-Z kan niet zuiver elektrisch rijden.
Dankzij de extra kleppen, grotere cilinderin-
houd en iets hogere toerentallen levert de 1.5
liter 19 kW en 24 Nm meer dan de 1.3 uit de
Insight.
Honda bouwt de CR-Z met handgeschakelde zes-
bak of CVT. Die laatste is met flippers op het
stuur ook handmatig te schakelen. Marktonder-
zoek leerde echter dat het overgrote deel van
de potentiële Europese CR-Z-kopers zo’n CVT
niet sportief genoeg vindt. En dus staat de CVT

Motorkap

Vlak ontwerp volgt de lijn
van de  motorkap

Lager
 inlaat-
spruitstuk

Hoge sterkte

980 MPa Klasse

780 MPa Klasse
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440 MPa Klasse

Verbrandingsmotor + 
elektromotor

Alleen verbrandingsmotor
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de stuurbekrachtiging
een stapje minder voor
een direct stuurgevoel.
Overigens stuurt de CR-Z
sowieso al direct. Van ui-
terst links naar uiterst
rechts maakt het stuur
2,48 omwentelingen. In
de Insight is dat 3,29.
Het andere uiterste is 
de Econ-mode. Die sti-
muleert een vloeiend maar ietwat bedaagd rij-
gedrag. Bij plotseling volgas, spannen verbran-
dings- en elektromotor zich alleen geleidelijk
zwaarder in en de airco gaat op de spaarstand.
Dat is merkbaar aan de recirculatieklep. Die
sluit dan af en toe vanzelf, zodat de airco min-
der warme buitenlucht hoeft te koelen.

Stijvere carrosserie
Carrosserie en onderstel van de CR-Z kennen al-
leen een Sport-mode. Ten opzichte van de In-
sight groeide de spoorbreedte achter met 25
mm en voor met 20 mm. De CR-Z kreeg meta-
len verstevigingen bij de bovenste bevestigings-
punten van de veerpoten. Onderaan verlagen
aluminium draagarmen het onafgeveerd ge-
wicht. Het voorste deel van de carrosseriestruc-
tuur vergroot niet alleen de stijfheid, maar ver-
deelt de krachten zo over de crashstructuur dat
die ook maximale bescherming biedt tijdens
een aanrijding met een auto met een andere

hier niet in de optielijst.
De elektromotor annex generator tussen motor
en handbak is dezelfde als in de Insight. Hij is
goed voor een weinig indrukwekkende 10 kW
extra vermogen. Indrukwekkender zijn de 78
newtonmeters die de platte schijf bij 1000 t/min
levert. Wie achter het stuur de aanwijzingen
van de schakelindicator volgt, leert ze alle 78
kennen. Steeds maar wijst het pijltje omhoog,
dus belanden we met 1200 t/min in de zesde
versnelling. De verbrandingsmotor lijkt lichtjes
te protesteren. Toch reageert de CR-Z ook nu
nog alert bij plotseling gasgeven. Een balkje
links in het dashboard geeft aan dat de elektro-
motor vol meehelpt bij die acceleratie.

Normaal, sportief of economisch
Wie niets moet hebben van de bemoeienis van
zo’n schakelindicator kiest voor de Sport-mode.
De auto reageert dan nog alerter op de com-
mando’s van het gaspedaal. Bovendien assisteert

Erwin den Hoed

De elektromotor is meteen bij de les in de sport-
stand. In Normal of Econ komt de assistentie ge-
leidelijk.

Direct sturen vraagt 30%
extra vermogen van de
stuurbekrachtiging. In de
Insight zijn meer dan drie
stuuromwentelingen nodig
om de wielen van uiterst
links naar uiterst rechts te
draaien.

Lager onafgeveerd gewicht. Een aluminium wiel-
draagarm is 2 kg lichter.

Zuinig of sportief? De berijder kiest met de keuze
van de mode en de rechtervoet. Honda helpt met
groene, blauwe of rode dashboardverlichting en
schakeladvies.

bumperhoogte. Aan
de achterzijde van het
onderstel zit een H-vormige constructie die de
bevestigingspunten van de torsieas met elkaar
verbindt. Het resultaat mag er zijn, de carrosse-
rie van de CR-Z is vrijwel net zo stijf als die van
de Europese versie van de Civic Type R.
Dat brengt ons terug bij de R van Renaissance.
Honda heeft niets teveel gezegd. Als de CR-Z op
29 mei voor €24.990,- bij de dealer staat, zijn
de sportieve genen terug in de Honda-familie.

Zero emission?
Blijft over de Z van zero. Bedoelt Honda Zero
emission? In tegenstelling tot de Insight en
Civic Hybrid kan de CR-Z niet op alleen zijn
elektromotor rijden. En 117 gram CO2/km is
prima voor een auto met dit prestatieniveau,
maar het is geen nul. Het ligt zelfs nog boven
de fiscaal belangrijke 110 gramgrens, zodat de
fiscale bonus op de CR-Z zich beperkt tot 20%
bijtelling.
Wel wijst Honda erop dat zijn fabriek in Suzuka
bezaaid is met zonnepanelen, zeer energie-effi-
ciënt draait en geen grammetje afval stort.
Mede daardoor produceert een CR-Z in de hele
periode van productie en gebruik 34% minder
CO2 dan een vergelijkbare niet-hybride aange-
dreven auto. Bovendien neemt de Honda-dealer
de 100,8 V batterij van de CR-Z aan het einde
van de levensduur in om ‘m volledig te laten re-
cyclen. Zullen we die Z dan toch ook maar goed
rekenen? ●

G
aspedaalstand

Koppel elektrom
otor

Volgas

Tijd

Normal

Sport

Uiterst links
naar uiterst
rechts: 2,48
omwentelingen

Elektrische stuurbekrachtiging
met 30% extra vermogen.
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