Passie voor prestatie en liefde voor het leefmilieu
kunnen naast elkaar bestaan.

) Ie! lijken peninent

onverenigbare

idealen:

prextatiex en een muilmale helasring

dynamische

voor her milieu.

reageert alert op elke beweging

I londa bewijs! dat die slclling achterhaald raakt. l-kmda
leven,'; dat topmodellen ~dsde Legend in de

van een onverwacht

ontwikkeling

opvallend

onderschrijft
voorbode

van nieuwe technieken

de rol van

het superieure

ren clement

belonen

respect voor hel leefmilieu en

wingsdr;lng.

hegiftigd

die stimulerend

voorwielaangedreven

gecombineerde

feit dar her zwaartepuur

doel

VOOf

ugen ontwikkelde

nieuwe 5.2 liter V6-IlHlLOf
per cilinder

is ook deze llonda-moror
elektronisch

gcstuurde

brandstofinjectiesysteem.

Honda een

met vier hydraulische

en één nokkenas

speciaal \'001" dit doel afgeleide
volledig

per eil inden-ij.

voorzien

versie

V~\11 I

van een
Ionda's eigen,

PGI\lI-F! multi-point

Verder beschikt

geproduceerde,

directe untsteking,

eigen hohine

inlaatsysteem

motor over een

w~larbij elke cilinder

heeft. Mede door een uitgekiend

waarin optimaal

van de luchtpulsaties
toen ..nhercik

en

rccv

gebruik

in de inlautkanaleu.
gelijkmatige

vcrdeelde

trekkracht.

beschikt

de

en over het gehele
Daardoor

van de Legend Sedan en Coupé bijzonder

is de motor

soepel en

vcrriicu-

Honda koos voor de r.egends voor

een in lengterichting

opgestelde

V;Hl

de voorwielen

compacte

hOLI\\·

is. Het

van de motor achter de hartlijn

is ligt. zoab dat in de meeste

achterwielaangedreven
Legend werkelijk

motor. war in

auto's heel ongebruikelijk

auto's het geval is, maakt de

uniek. In con-bnuutc

met de lichte en

van deze V6 leidt deze opstelling

lot een

van 60 : --+0over de voor- en

achterwielen.

Daarmee komt l londa tor een nooit eerder

gerealiseerde

combinatie

\ an voorwielaandrijving
van achterwielaandrijving.

wordt gemaakt

met een enorme

werkt op de ontwikkeling

van de autotechniek.

gewichtsverdeling

deze motor

over een eveneens door llonda zelf ontwikkelde

c-c»

en

schone uitlaatgassen

voldoen legd ijk aan het vcrlangen naar dvrmmische
prestatics met het snelkloppende
hart van de Legend
Sedan en Coupé. Speciaal voor deze modellen en me! dit

Uiteraard

Een

bewijst

motor in de vorm

gunstig brandstofverbruik

I londa is traditioneel

kleppen

V~!l1 deze

snelheid

vervullen.

I Ionda's technici

compleet

van het gaspedaal.

langere rit met een hoge gemiddelde

\'~11l

de intrinsieke

voordelen

met de sterke eigenschappen
Stabiliteit

Op hogere snelheid

en op nar veegdek gaat gepaard met wendbaarheid
handelbaarheid.

Deze motoropstelling

ook rot een vee! geringere
trillingen.
cernfort.

transmissic

wat een essentiële

bijdrage

en

leidt per definitie
V3n

levert

geluiden
3311

het

en

Als uhcmatief voor de feilloos
vijfversnellingsbak

schakelende

oogmerk

een compleetnieuw
ontwikkelde.
volledig elektronisch
gestuurde automatische trunsruissie leverbaar. Deze
uunsrnissie kent zeven keuzestanden. waaronder
0111de eerste of rweede versnelling

mogelijkheden

houden, Deze transmissie is volledig
hoge prioriteit

Deze eigenschappen
eigenschappen

vasr te

afgestemd op de

genoot.

aluminium

subframe.

lange wielbasis

dat gebruik

maakt

een draaicirkel

een
z'n zeer

\'~1I1

geen- de Legend ondanks

van slechts respektievelijk

\0.6 voor de Legend Sedan en 10,-1meier voor de Coupé.

Daardoor is de Legend ook bij manoeuvreren
ruimtes opvallend

wendbaar.

in kleine

De achterwielophanging.

eveneens bevestigd aan een licht en sterk subframe. is
heel compact

van constructie

met oprimaal

veercomfort

en eveneens ontworpen

en een suhlicm

\ycggedrag

als

de Legend en Legend

gekoppeld

aan Honda's

anti blokkeerrem

ondersteunen

systeem.

de uitgelezen

van motor en transmissie

en Legend Coupé, die daarmee

van de Legend

en
weggedrag naar een zelfs voor deze kla ....sl:' nieuw
reiken,

De overvloed aan soepel \'crmogen i~ in volkurnen
harmonie mCI hel superieure weggedrag. Daarvoor geldt
de unieke opstelling van motor en transmissic als een
basisvoorwaarde. Cornplcmcrttair worden de
capacireiren \'~1I1dit basisconcept ondersteund door een
verder ontwikkelde
versie van nonda's double wishbonc
wielophanging op alle wielen, llet unieke ontwerp van
de voorwelophangtng.

besc-hikken

eigen, digitaal gestuurde

nieuwe motor, \\'aarhij het onderdrukken van geluiden
en trillingen

Rendom

Coupé over grote schijfremmen,

is voer de Legend en l.egend Coupé

in rijcomfort

11 ivcau

Rijcomfort en degelijkheid hebben dezelfde solide basis.

Veel van de elementaire

cigcuxchuppen

\':111 de Legend

Sedan en Coupé worden bepaald door de precieze
conxtructic van hel bit' koetswerk
1lierin ltggen al
gegevens \':ISI als de royale imcricurnuuen. he! grote
glasoppervlak
of/.eIC" de riante inhoud van de
bagageruimte,
Maar de waarde van de
g~I:1tnog verder. De koetswerken
met name de bodemplaat van de legends I'.ijn zeer

currosxcrieconstructic
('11

stijf

gcpmf

lccrd

legen huiging

(;'11

beschikken

over een grote weerstand

en torsie. Diverse onderdelen

over een grote energie absorberende

beschikken

kapaciteit in gC\',-tl

van een ralumircit.
Aan de binnenzijde
lengterichting

V~1I1de

deuren bijvoorbeeld

zijn in de

van de auto verstevigingsbalken

dashboard,

tussen de (Wee voorste raamstijlen en nog
zijn vcrbonden

deurstijlen

door een versteviging in de

winterstandstaan
en vast komen

De zeer grote weerstandregen

buiging

kunststofstrook

en torsie zijn

dat zij ingesneeuwd

te zitten. Heel doordacht

langs de onderzijde

Die lijkt uitsluitendterverfraaiing

carrosserie

de dorpels af Daardoor

V~1Il de

Legenels draagt hij aan het feit dal de

auto at" een rots op de weg ligt en dat oneffenheden
hel wegdek

onmerkbaar

worden

verwerkt.

in

'H:,gelijk heeft

van de portieren.

kunnen

lussen deur en dorpel dringen,
voorkomen

dat kleding

bij in- en uitstappen

Coupé behoren ook de elektromagnetische

blijvende

schoonheid

heelt op
voor de

van de Legenels ligt in het feit dat

Op b:lsis van dit uitgekiende

van de Coupé. De forse portieren
si uilen, Zodra het slot in aanraking
elektronische

door praktijkgericht

koet. ..-wcrk heeft Honda

doordenken

het gebruiksgemak

de Legend en Legend Coupé op t~11van punten

op een

milde

komt met de

trekt het slor langs

weg zichzclfdic-ht.

druk sluiten,

deursloten

latert zic-h geluidloos

Ook de vier portieren

V~Hl de Legend Sedan laren zich door

van

vuil wordt.

uniek details van de Legend en Legend

slotvanger op de deurstijl,

en

regenwater en vuilniet
waardoor wordt

dan hoogst noodzakelijk,

De grondslag

maar in de

praktijk sluit deze levens de naad tussen de portieren

'[()r de ralloze

wat weer invloed

raken

is ook de

te dienen,

Honda ervoor gezorgd dat de carrosserie niet zwaarder is
onder meer het prestatieniveau.

de

In de

cle wissers hoger op de voorruit

bepalend voor wegligging, rijcomfort en een deel van het
geluidsniveau. De uitgekiende consuucric van de

carrosserie. die deze I)C1er kunnen

onder het

Uniek i'.ijn bijvoorbeeld

met een zomer- en wimerstand.

waardoor wordt voorkomen

liefs! 87"6 van alle plaatstaal L-;vcrzmkt.

De Legend heef l'en dwarxvcrbinding

ruttewissers

vloerplant.

aanbcbracht. Deze verstevigingen geven de kracht van
een eventuele aanrijding door a:U1 andere delen van de
absorberen.

i',eer hoog plan gebracht.

één tussen de achterste stijlen, terwijl de middelste

cc» slechts heel

Topklasse is z'n naam pas waard als elk onderdeel aan de
hoogste eisen voldoet.

Mei royale maten en een xubl ieme motor is het concept
\';,111

een ropklasse auto nog niet compleet.

volgens 110mb, Elk onderdeel,
een weloverwogen

vcrdient

niveau dat in de volle produktie

is in .ummcrkinu.

\':111 die stelling

elke eigenschap

keuze. voor de Legend ....komt alleen

hel k\v;!lil:,Hk:fhoogsll.'
bereikbuur

althans niet

<.:11C()Llpé~I:11l

het ventilatie

voorzien

voorzien \'all een geheel elektronisch

van een in vier lagen aangebrachte

wuarbi] elke laag apart is gedroogd

hoogglanslak.
gemoffeld,

Duank

.or ontslaat

en een lakkwaliteit

een ongekend

die bovendien

en

volautomat

diepe glans

onopvallend

zeer goed is bestand

lcgen kleine beschadigingen.

Er zijn legio voorbeelden

in dl' l..egl'nd Sed:lll

aparte studie. De Legend Sedan en Legend Coupé zijn

te

In het interieur

De anrurticvc verschijning van beide I.cgf'nds is \"001" een

boventoon. De middenconsole
en het paneelmet de
schakelaars voor de elektrisch bediende zijruiten is

dcc I terug te voeren op details in VOllllgC\ing
en ~iI\vcrking. Dat scala varieert van de vvijze waarop dl'
belangrijk
grfllc

i." gc"lrllegn:'crd

in de motorkap

strakke ~iI\\'l'rk1llg \,;11"1 het plaatwerk.

voeren hOO,l,T\V~I:Hdigematerialen

gemaakt van walnotchout,
geselecteerd

tot dl' bijzonder

kostbare stukjes natuurlijk
gepolijst

LOteen ongekende

bijvoorhcc!d ook de n:.h...k:n lUSSL'n dl' vcrschillende
carrosseriedelen 1L'nIK~chrachttnl hel praktisch absoluut
realtseerbare nuniruurn. Daardoor worden ook hoge

Voor de bekleding

eisen, mei zeer kleine roleramies.

basis voor de techniek

e-n sluitwerk van portieren.
lakkwaliteit

gesteld aan het hang-

motorkap

en kofferdeksel.

w.tx voor t londa ook aanleiding

tOl een

De

uitstraling

weldadige

V:111

materiaal

zijn gelukt en

hoogglans. zonder ebt de
hetrnatertaal

van het interieur

vormden ecuwenoude
gebruikt.

dat speciaal wurdt

op een mooie en sterke tekening. Deze

1Ionda heeft

natuurlijke

ook de

verloren

leerbcwcrkingstechnieken
die nu in serieproduktie

Een ander aspect (bi bepalend
atmosfeer

in het interieur

gaat.

met echt leder

de
wordt

is voor Je

is de kwaliteit

van

\'311

Alle Legenels zijn
geregelde.

isch k Iimaal be heerst ngs:-,)'stcell1, dnt
maar 7.ecr effect ief functioneert.

uitstroomopeningen
de achterpassagiers.
gevoel

geven.

en verwarrriingssvsteern.

welbehagen

achterpassagiers.

Maar IiCC'i1H

vcrzorgen de voerverwarming
\':111
Comfort hegin! immers met een
en dat geldt zeker ook voor dl'

De kwaliteit die zijn waarde pas bewijst als dat het
hardst nodig is.

Veiligheid

is een rekbaar begrip.

velt' [aren intensiefbezig
waarin hel onderwerp
veiligheid.

is te splitsen:

Voorbeelden

verworvenheden

Honda houdt zich al

mer research op heide gebieden
actieve en passieve

V~1Tl exclusieve

J

londa

die uiteraard ook in de Legenels zijn

toegepast op het gebied van nrtleve vei Iighcid zijn het
eigen ALB anti blokkeerremsysteem
wixhbonc
calamiteiten

wicloplnllging.
te voorkomen.

door l londa gediend

{Jilgeval worden

en de unieke double
die helpen om

De passieve veiligheid

met constructies

gl)l"(Jeispanner,..; (Coupe).
cveruucel

Technieken

als de

:1 i

waarmee de gevolgen
beperkt.

wordt

rbag en de
van een

De beste bescherming

voor de inz.iuenden

voertuig

\'311 een deugdelijke

is het gebruik

van elk

veiligheidsgordel. Deze beveiliging wordt in de nieuwe
Honda Legend ondersteund door de airbag. die Honda
volgens de traditie van het merk in eigen beheer
omwikkelt
en produceert. De airbag vangt hij een
frontale botsing het lichaam van de hestuurder op en
voorkerm daardoor letsel als gevolg van onzachte
aanraking met andere delen van het interieur, De airbag
is ondergebracht
op de naaf van het stuurwiel. Binnen
0.06 sec. na het hegin van de botsing heeft de airbag z'n
complete volume bereikt - sneller dan een oogwenk.

[Je werking

van de airbag wordt

bC\V~I:lk1: en in g:mg

gezet door de combi rut ie van drie sensoren: twee onder
het dashboard (links en rechts ) eu een derde in de
centrale

elektronische

schutbord.

regelunit.

Wanneer de sensoren

te- hoogte

van het

l'en bepaalde

zeer

grote \'errraging waarnemen. zoals in een tromale
botsing, wordt de ontsteking van de 3irhag in \\'erking
gesteld. Dat veroorzaakt een kleine explosie. waarhij een
hoeveelheid onschadelijk srtkstofgas vrijkomt. Daarmee
wordt bliksemsnel de ~lÎrbag gevuld. nog voordat het
lichaam van Je bestuurder als gevolg \'~111 de hOlsing naar
voren beweegt. De :lirh~lg \':lngl het lichaam op en loopt

\'l'f\'olgt:'ns weer leeg, \\'a:lmp de dempende \\"erking is
gebaseerd. De elektronische regelunit hlijft constant

gordeispanner.

actief en controleert

een bOlsing stcv ig tegen hun rugleuning

bovendien

con! inu de conditie

\':lfl

de verschiliende sensuren afzonderlijk en van het hele
ilutc hL'1 rouwhaarheid i.-; voor een dercel ijk
svsrccm een voorwaarde. I kt huidige SyS!Cl'l11 is het

",;ySlCt..'11l. i\hs(

rL'sull:I:H van

16 j:l:,lr gericht

onderzoek.

I lel I !()lld~\

systeem bere-ikt volgens hel Amerikaanse
rui rmcvaart inst it

lIU!

NASA L'en bctrouwbaarhcidsgraad

passieve veiligheidsmaatregel

en compenseert
voorwaartse

in de vorm van Honda's

Deze zorgl ervoor dat de inzittenden

tevens uitrekken

sensoren die ook
hij

gedrukt blijven
van de gordel onder de

kracht die op de inzittenden

inwerkt.

I ).I:lrlt.K' \\'( »d. de gordel vanaf het schouderpunt suuk
getrokken. Oe gordelspanner is zo\\"t:1op de zitplaats \':111
de hestuurder als \'~1Ilde voorpassagier aangebracht. De
techniek van de gordelspanner
is zodanig ontworpen
dal
deve I.ijn effect al heeft bereikt. voordat de ~Iirbag geheel

\';111 9().0<)'Y)Oi"

i." opgeblazen

De Legend Coupé i.-; voorzien

\';1Il

een aanvullende

Het svsreem wordr in \\'erking

gezet door dezelfde

drie

botsing wordt

tandkran-,

ut' airhag

de gordel

activeren.

Direct na de

"tra\" getrokken

met een

die 1()()Pl over een zelfblokkerende

vertanding. Die laat-te kan in elk positie wordc»
v.c-rgczct. waardoor terugdraaten van eh- wrunding
i-,
uugesloten. De gordc.spanncr-, woreten (lok bewaakt
door de elektronisc-he regelunit van lIL' ~lirh;tg en
daardoor zijn dl' -panncr . .,altijd '<tand bv" urn in actie te
komen.
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Technische specificaties Legend 3.2i V6 Sedan en Coupé
Sedan

Coupé

Sedan

I

Coupé

1.550 rnrn

I
I

1.540 mm

I

1.518kg

vervolg Maten en gewichten

Motor

Motortype

6 cilinders \~ SOl Ie per cilinderrij

Mororaanduidlng

C32A2

spoorbreedte vóór
spoorbreedte achter

1.540lllm

Cilinderinhoud

5.206 cc

Boring x slag (mrn)

90x 84

handgeschakeld

1.531 kg

A;lI1l,alkleppen (in/uil)

'-t

(2;2)

automaar

1.550kg

rpr»

Vermogen kW/pk

1':i 1120t

Koppel Nru/rpm
koppelvertoop

Keruekengcwrchten

cross-flow systeem

Cilinderkop

rprn

> 200

> 250

alle IYVt::n

Nm russen 1.000 en 6,{)(X) rpm.
remtussen 2.000 en 5.500 rpm.
PGM·Fuellnjection

Carburatie

elektronisch motor management
systeem PGfl.l-IG

Ontsteking
Katalysuor

geregelde

Benzine SOOrt

I

1.5-12kg

Maximum toelaatbaar
gewicht (MTG):

5.')00

293/4.400
Nm

1'5,OI1lI1l

3 weg

2.150kg

Maximurn aanhangwagengewichten (!'vtAG)
geremd

1 '500 kg

ongeremd

700 kg

kogoktruk

70 kg

Bodemvrnhetd.onbelast

1'50mm

Euro loodvrij. 9') HON

voor

Aandrijving
Versnellingen

aclueruit

:; + I

Automaar (4FAT)

Ij

versnellingen + Leek-up, I achteruit

Chassis en onderstel
wielcphangtng

Double Wishbone met rorste-srabilisaror

voor

Wicl(Jphangin~ achter

Double

Wisho<Jne

o\anwl stourumwentciingen
Draaicirkel spoor

srabntsaror

3,6-1
10.6 m

Remsysteem

10.4111

'I W A1.13. bekrachugd. diagonaal

gescheiden

schijven, geventileerd

Remmen voor
Remmen :lchlel

schjjvcn
205/65 za 15

Banderunaar

65.D I')

Vclgl11aal(nluminfumI
Inhoud kofferrumue (I)

417

427

MI

Inhoud branü~tofbnk
Benzineverbruik

menorste

tandheugel. bekrachtigd

Stuurinrichting

1/100 km

Automaat

Handgeschakeld

stad

\.).9

90 km/u

8.3

1.1.)
RI

120 km u

10.1

10.1

223

226

Maximum snelheid km/u
HandgeschJkcid

Automaat

Accererauc 0- [00 km/u/sec.
uandgcschakcld

Hl

ALI1o!Tl.lat

HH

z jaar garantie zonder kilometerbeperking. 3 [aar garantie op lak, 6 jaar
garantie op de carrosserie tegen doorroesten van binnenuit

Maten en gewichten:
lengte
breedte

'1.9'50111111

'l.RR" rnm

1.810 mrn

1,810 mrn

hougte

1.'i10 rnrn

1,5701111ll

wielbasis

2.910 mm

2.830111m

ofschoon deze brochure mei de grOOtSt mogelijke zorg is samengesteld
kan geen aansprakeliikheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden.
terwijl wijzigingen blijven voorbehouden. Geringe verschillen In model en/
of uitvoering t.a.v de foto's en omschrqvmg zijn per land mogelijk

Standaard uitrusting Honda Legend Sedan en Coupé 3.2i ve
Coupe

Sedan
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Airbag
Inter-ieur
Opbergvakken
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voorportieren

Elc-ktriS\:hlxxlicud ...bcvuurdcrssoel

\\..·r.~ldh.!rL' lendcacun

Lederen

•
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•
o

bestuurders-roe!

lnten~111
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IllXlldsleLlTk'T1
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