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AUTO
Test Subaru Legacy Sedan AWD 2.5i Sport

Foto’s: Jan Lieftink

Exclusief rijden in nieuwe Legacy

Subaru brengt zelden een geheel nieuw model op de

markt. Maar de Legacy is echt compleet nieuw. Geble-

ven zijn de bijzondere boxermotor, standaard vierwiel-

aandrijving en onovertroffen kwaliteit. Hier staat een

auto die zich kan meten met de Duitse concurrentie.

De vernieuwingen gaan langzaam bij Subaru
en ook de vijfde generatie Legacy trekt geen
horden mensen naar de showroom. Alleen de
trouwe fan weet wat hij moet doen. Want daar
staat een auto met een onbetwist hoge kwali-
teitswaarde en zeker geen eendagsvlieg. De
nieuwe Legacy is een chique auto, een soort ge-
heimtip voor wie van kwaliteit houdt zonder
met een duur merk te koop te willen lopen.
Subaru is zeker geen goedkoop merk, maar de
verkooporganisatie wijst er nadrukkelijk op
dat de auto’s standaard wél heel ruim in hun
extra’s zitten. 
De testauto, een AWD 2.5i Sport Executive Li-
neartronic CVT, kost een straffe €48.995,-
maar daar krijg je dan ook heel wat voor. En
dat mag ook wel, want Audi biedt voor dat geld
een A4 2.8 FSI. Toegegeven: een quattro kost
circa vijf mille meer, maar bij BMW koop je
voor iets minder al een 320 xDrive. Mercedes
levert voor omstreeks datzelfde bedrag een
C300, maar dan moet je voor een 4Matic weer
vijf mille extra sparen! Bij Subaru hebben ze,
afgezien van andere standaard extra’s, dus wél
een punt.

Comfortabele boxermotor
Nog een unicum: het eigenwijze merk Subaru
is de enige die nog op grote schaal boxermoto-
ren bouwt. Subaru levert er drie in de Legacy:
twee atmosferische benzineversies van 2.0 en
2.5 liter en een 2.0D diesel.
Onze testauto is het topmodel met de 2.5i
motor, die in combinatie met de Lineartronic
CVT wordt geleverd. De vernieuwde boxermo-
tor levert een vermogen van 123 kW en een
maximum koppel van 229 Nm bij 4000 t/min.
Geen enorm opvallende waarden. De 2.5 liter
heeft als enige van deze motorfamilie één bo-
venliggende nokkenas per cilinderkop, maar

wél vier kleppen per cilinder. Hij bezit een 
variabel klepliftsysteem, genaamd i-Active
Valve Lift System (i-AVLS).
Nieuw aan deze motor is ook een inlaatspruit-
stuk van kunsthars (scheelt 4 kg!) terwijl di-
verse andere ingrepen voor een verminderde
wrijving zorgen. De motor is mede daardoor
groener dan zijn voorganger.
De Legacy 2.5i Sport rijdt zeer ontspannen. Je
hoort in het interieur weinig motorische activi-
teiten en alleen in de verte een zachte brom
wanneer je voor inhalen eens plankgas geeft.
Onder de 2000 t/min is er weinig actie, maar
tussen de 2000 en 2500 t/min wordt hij een
stuk vlotter. Overigens is de Subaru zelfs met
deze topmotor bepaald niet supersnel, eerder
erg relaxed. Dat laatste komt mede door het
lage motortoerental: 1600 t/min bij 100 km/h
en 2000 t/min bij 120 km/h!
De aandrijving gaat naar alle vier de wielen.
Een echte Subaru-traditie zullen we maar zeg-
gen. Bij de Lineartronic CVT nam Subaru af-
scheid van de duwband en verving deze door
een ketting. Men deed dit voornamelijk om
ruimte en gewicht te winnen. Deze bak heeft
een zestraps handgeschakelde modus die je
met twee flippers aan het stuur bedient. Zowel
de automaat als de handbediening werken uit-
stekend.

Rijk uitgerust
Sport betekent bij de Legacy niets anders dan
strakkere Bilstein-schokdempers, een iets
ander koplampdesign, aluminium pedalen en
stukken carbonafwerking in het interieur. Het
meest opvallend zijn evenwel de 18” lichtmeta-
len wielen. Maar ook zonder deze toevoeging is
de 2.5i Sport Executive een bijzonder goed uit-
geruste auto. Dat begint al met de mooie lede-
ren bekleding. Voorin worden bestuurder en

passagier verwend door twee uitstekend zit-
tende stoelen, elektrisch bediend met geheu-
gen voor de bestuurder, verwarmd en van het
antiwhiplash-type. Na vele lange ritten weten
we dat je het hier prima op uithoudt.

Interessant alternatief

Het zeer duidelijke navigatiescherm is goed af te
lezen. Het audiosysteem heeft grappige details in
gekleurd plastic.

De duidelijke, ronde instrumenten zijn prima af-
leesbaar. Bediening van boordcomputer en cruise
control gebeurt via knoppen op het stuur.
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Het interieur is een oase van rust en ronde vor-
men. De belangrijkste cockpitinstrumenten zit-
ten onder een diep afdak, gevat in chromen
ringen. Het verstelbare driespaaks stuurwiel
met leren rand ligt goed in de hand, de motor

starten en afzetten doe je met een drukknop.
De sleutel met geheugenfunctie, die bijvoor-
beeld de favoriete stand van de bestuurders-
stoel onthoudt, kan in de broekzak blijven.
Navigatie, airco en audio zijn in de midden-

console ondergebracht. Deze is met alumi-
nium-look materiaal bekleed en het geheel ziet
er erg smaakvol uit. De kwaliteit druipt er van-
af. Het interieur is met een wielbasis van 275
cm voldoende ruim voor vier volwassenen, ook

Kort en hoog van achteren en fiks gegroeide achterlichten. De bolle wielkas-
ten met mooie 18” wielen staan goed.

De nieuwe Legacy ziet er vlot uit, en is aan de voorkant vooral herkenbaar
aan de verchroomde V-vormige grille.

Mooie afwerking met nette aluminium-look, goed en overzichtelijk gegroe-
peerde instrumenten en bedieningshendels. Zeer verzorgd allemaal.

De bagageruimte is groot genoeg, de rugleuning is gefixeerd maar er is wél
een skiluik.

Comfortabele achterbank met redelijke beenruimte en een middenarmsteun
met twee bekerhouders.
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De 2.5 liter
boxermotor
is een fijne

unit. Maar een ver-
mogen van 123 kW,
in een auto die zo-
veel pretendeert en
die een halve ton
kost, is beslist te
mager. En dat je
steeds moet wegdui-
ken voor het veel te
laag hangende kof-
ferdeksel is geen
pretje.

AUTO
Test Subaru Legacy Sedan AWD 2.5i Sport

al houdt het achterin niet echt over.
De knopjes voor de boordcomputer en de cruise
control zitten op het stuurwiel. Bekerhouders
en bergruimten zijn voldoende voorhanden, de
rugleuning achterin is niet omklapbaar maar
er is wél een skiluik. De bagageruimte is met

486 liter inhoud ruim voldoende. Alleen de
achterklep opent niet ver genoeg waardoor je
er gemakkelijk je hoofd aan kunt stoten.
Je komt in de Legacy Executive weinig tekort
met elektrische bediening van de stoelen, zij-
ruiten en zijspiegels, een achteruitrijcamera,
gescheiden airco, audio, lederen bekleding,
easy entry, cruise control, hill holder, blue-
tooth en talloze andere grote en kleine verfij-
ningen.

Als een huis
Het zal niemand verwonderen dat
de Legacy Sport Executive een strak
sturende en zeer koersvaste auto is.
Hij ligt mede dankzij z’n AWD als een
huis in de bocht. Het contact met de weg is op-
timaal en zowel stuur als onderstel verschaffen
de berijder het relaxte gevoel de auto optimaal
in de hand te hebben.
Het moderne onderstel bestaat uit MacPherson-
veerpoten met stabilisator vóór en dubbele
driehoekige wieldraagarmen met stabilisator
achter. Onder de meeste omstandigheden is de
Legacy een aangenaam comfortabele sedan,
maar de stevige afstelling van de Bilsteins op
deze Sport-uitvoering, zorgt af en toe voor een
stugge demping. Dit past niet helemaal bij het
type auto dat de Subaru Legacy is. De zacht
grommende en nooit als een boxer klinkende
boxermotor en de perfecte, traploze Lineartro-
nic CVT, vormen een ideaal paar voor lange,
moeiteloze ritten. ●

Dick Schornagel
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Modelserie en prijzen
Legacy Sedan AWD 2.0i Luxury: ..............................................€ 34.995,-

Legacy Sedan AWD 2.5i Sport Executive CVT: ........................€ 48.995,-

Legacy Sedan AWD 2.0D Luxury: ..............................................€ 38.995,-

Exclusive t.o.v. Luxury: ............................................................+ € 4.000,-

Executive t.o.v. Luxury: ............................................................+ € 7.000,-

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

Antiwhiplash stoelen: ................................................................standaard

Xenonkoplampen: ......................................................................standaard

Lichtmetalen velgen: ..................................................................standaard

Regensensor: ..............................................................................standaard

Automatische klimaatregeling: ................................................standaard

Cruise control: ............................................................................standaard

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

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

Achteruitrijcamera: ................................standaard op Exclusive/Executive

Bandenspanningbewaking: ........................................................+ € 595,-

Navigatiesysteem: ....................................standaard (Luxury: + € 1.895,-)

Parkeersensoren achter: ............................................................+ € 495,-

Lederen bekleding: ..............standaard op Executive (overige + € 1.995,-)

Vierwielaandrijving: ..................................................................standaard

Subaru Benelux

☎ (023) 751 91 00

www.subaru.nl

Testmetingen
Maximum vermogen (fabriekopgave): ................123 kW bij 5600 t/min

Maximum koppel (fabrieksopgave): ....................229 Nm bij 4000 t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: 5,9 sec ............0-100 km/h: 10,3 sec ....80-120 km/h: 6,2 sec

Geluidsmetingen:

80 km/h: 62 dB(A)..............100 km/h: 64 dB(A) ..........120 km/h: 69 dB(A)

Brandstofverbruik:

Stadsrit: ................................................................................11,1 l/100 km

Buitenweg: ..............................................................................6,4 l/100 km

Combinatierit: ........................................................................8,2 l/100 km

Gemiddeld testverbruik: ........................................................9,4 l/100 km

Topsnelheid: ................................................................................210 km/h

CO2-uitstoot: ................................................................................190 g/km

Subaru doet niet mee
met de trend naar
lange onderhoudsin-

tervallen. De Legacy
moet gewoon elke
15.000 km naar de

werkplaats, onge-
acht of het een ben-
zine- of dieselmodel
betreft. De benzine-
motoren worden ge-
smeerd met een
A1-A3 of A5 motor-
olie met 5W30 visco-
siteit. Voor de diesels
schrijft Subaru een
C2-C3 5W30 voor.
Denk bij de diesels
na het verversen aan
het resetten van de
boordcomputer!
Tijdens de oliebeurt
(of jaarlijks) wisselt
ook het interieurfil-

ter voor een schoon
exemplaar. Het mo-
torluchtfilter gaat
45.000 km mee en de
bougies 105.000 km.
De benzinemotoren
zijn uitgerust met
een distributietand-
riem die na 105.000
km vervangen moet
worden. De diesel-
motor heeft een on-
derhoudsvrije distri-
butieketting.
De transmissie vraagt
elke 60.000 km verse
GL5 75W90 transmis-
sie-olie. ●

Geen longlife-service

De Subaru
Legacy mag
dan een iets

te onopvallende
auto zijn voor zo’n
hoge aanschafprijs,
maar vooral in de
Executive-uitvoering
is hij zeker een over-
weging waard. Een
rijk uitgeruste auto
van hoogstaande
kwaliteit, die mede
dankzij de vierwiel-
aandrijving geweldig
op de weg ligt.

De bijzondere boxermotor biedt voldoende sou-
plesse, maar te weinig echte trekkracht.
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