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De motor van de nieuwe Lexus
GS300 is in basis dezelfde, maar er
is wel het nodige op en aan veran-
derd. Dankzij een boring en slag
van 86 mm komt de zescilinder op
een cilinderinhoud van 2997 cm3.
Er worden twee bovenliggende
nokkenassen gebruikt om de vier
en twintig kleppen te bedienen.

Op de inlaatnokkenas is een ‘in-
telligent Variable Valve Timing’,
VVT-i systeem aangebracht. Dat
houdt in dat de nokkenas via de
ECU in de gewenste stand wordt
gezet. Bij hoge toerentallen en be-
lastingen openen de inlaatkleppen
laat en sluiten ze laat. Dat zorgt
voor een traagheidseffect bij het
binnenstromen van het mengsel.
Met traagheidseffect wordt be-
doeld dat het mengsel nog door-
stroomt, terwijl de zuiger al om-
hoog gaat.

Bij hoge belastingen en lage
toerentallen, dus als het gaat om
een hoog koppel, openen de klep-
pen vroeg en sluiten ze vroeg. De
gassnelheid in het inlaatsysteem is
dan immers niet hoog genoeg om
het traagheidseffect te bewerkstel-
ligen. Er zou dan mengsel in het
inlaatsysteem worden terugge-
drukt, ook wel terugblazen ge-
noemd.
Bij de Lexus GS300 motor werkt

de nokkenasverstelling kennelijk
goed, want bij het maximale kop-
pel bedraagt de gemiddelde effec-
tieve druk maar liefst 12,6 bar op
95 RON benzine en met een com-
pressieverhouding van 10,5:1.

Andere oorzaken voor de hoge
effectieve druk zitten in de ‘adem-
haling’. Het speciale 6 in 2 in 1 uit-
laatsysteem heeft een betrekkelijk
geringe tegendruk en spruitstukken
van uitgekiende vorm en lengte. Er
is ook voor een gering mechanisch
verlies in de motor gezorgd, met
andere woorden: er gaat weinig
vermogen in wrijving verloren.

Elektronisch gaspedaal
Het intelligente Electronic Throttle
Control System, ETCS-i bedient
de gasklep met behulp van een
stelmotor. Onder normale rij-om-
standigheden volgt de gasklep de
bewegingen van de rechtervoet.
Als de omstandigheden ongewoon
zijn en één of beide aandrijfwielen
doorslippen, dan worden de gas-
pedaalbewegingen niet zonder
meer gevolgd. Er wordt dan door
het Tractie Control System zoveel
gas teruggenomen dat de slip van
de wielen beperkt blijft. Datzelfde
gebeurt bij te hard optrekken en bij
het schakelen van de vijftrapsauto-
maat. Het Vehicle Stability Con-

trol, VSC systeem maakt ook ge-
bruik van het E-gas, evenals de
Cruise Control.

De voordelen van het ‘elektroni-
sche gaspedaal’ zijn legio omdat er
met behulp van kenvelden voor
kan worden gezorgd dat het star-
ten, opwarmen en rijden gebeuren
met de juiste gasklepstand. In feite
geeft de bestuurder(ster) alleen
zijn of haar intenties aan door de
wijze van bedienen van het gas-
pedaal. Daarbij spelen zowel de
snelheid als de mate van intrappen
een rol. Zelfs het plotseling los-
laten van het pedaal, zeker als dat
wordt gevolgd door het intrappen
van het rempedaal, wordt door het
E-gas gesignaleerd, verwerkt en
omgezet in commando’s.

Intelligente vijftraps-
automaat
De nieuwe automaat heeft vijf
overbrengingsverhoudingen die
zowel de prestaties bevorderen als
het brandstofverbruik doen dalen.
De technici hebben hun uiterste
best gedaan om de transmissie zo
soepel en snel mogelijk te laten
schakelen. Zo wordt het comman-
do om terug te schakelen 35 pro-
cent sneller doorgegeven en scha-
kelt de transmissie vervolgens in
een 46 procent kortere tijd. Alle

tand- en aandrijflijnspelingen zijn
zo klein mogelijk gehouden om
schokken tot een minimum te be-
perken.

Een derde intelligent systeem,
AI van Auto Intelligent, bepaalt
het optimale schakelgedrag aan de

Elektronisch bolwerk met bovenmodale prestaties

Technisch hoogbegaafd

De tweede generatie

Lexus GS300 overtroeft

ook in technische zin zijn voor-

ganger. De GS300 onderging

diverse mechanische verfijningen en groei-

de daarnaast uit tot een heus elektronisch bolwerk.

Lexus laat op overtuigende wijze zien wat de autotechniek

vandaag de dag mogelijk maakt.

Op deze tekening van de Lexus GS300
zijn tal van details goed zichtbaar.Let
op de brede bevestiging van de wiel-
draagarmen van de voor- en achterwiel-
ophanging,de aandrijfas met kruis-
koppeling in het midden,het 6 in 2 in 1
uitlaatsysteem en de subframes van de
wielophanging
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Lexus past een continu variabele ver-
stelling toe bij de inlaatnokkenas.Daar-
mee worden het koppel en het vermo-
gen vergroot,het brandstofverbruik
verlaagd en de uitworp van schadelijke
gassen gereduceerd

Lexus GS300 technisch bekeken
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hand van de rijstijl en de bedrijfs-
condities. Het AI-systeem ‘be-
grijpt’ dat de auto berg op of berg
af rijdt, of dat er op bochtige we-
gen wordt gereden en voorkomt
dan het opschakelen in de vijfde
trap. Met een knop kan de bestuur-
der(ster) een ‘winter’ of een
‘power’ programma kiezen. Het
bijbehorende kenveld zorgt dan
voor het optimale schakelgedrag.

De overbruggingskoppeling,
lock-up, van de koppelomvormer
is zo geprogrammeerd dat deze
voor een vaste aandrijving zorgt
zodra dat mogelijk is. Dat betekent
dat er beter op de motor wordt af-
geremd en dat er minder brandstof
verloren gaat in het slippen van de
koppelomvormer. De koppel-
omvormer zelf is ook nieuw en
heeft een hoog rendement.

Er is een nieuwe ATF, Auto-
matic Transmission Fluid, ontwik-
keld voor deze transmissie. Daaruit
blijkt eens te meer dat olie een
constructie-element is. Bijvullen
en vervangen, bij aanrijdings-
schade, mag dan ook uitsluitend
met de juiste ATF gebeuren.

Stabiliteit verzekerd
ABS werkt bij hard remmen, ASR
of TCS bij hard optrekken, VSC
bij het rijden in een bocht. Het Ve-
hicle Stability Control systeem
corrigeert, binnen de wetten van de
natuur, een teveel aan overstuur of
onderstuur. Een aantal sensoren
stelt voortdurend vast welke bewe-
gingen de auto en de bestuurder
maken. De sensoren bepalen de
stuurhoek, de gierhoek, de acce-
leratie, de gaspedaalstand, de rem-
druk en het toerental van de vier
wielen.

Als het VSC-systeem merkt dat
de auto van achteren begint weg te
glijden (overstuur) wordt het mo-
torvermogen verminderd en wordt
de rem van het meest belaste voor-
wiel aan de buitenkant van de

Dat was al zo aan de voorkant, nu
is ook de achterwielophanging
voorzien van dubbele draagarmen.
Er is een heuse spoorstang, zodat
elk wiel in feite met vier ‘stangen’
is bevestigd: twee onder, één bo-
ven en één spoorstang.

De achterwielophanging bepaalt
in feite het stuur- en rijgedrag van
een auto. De moderne brede ban-
den moeten nauwkeurig op het
wegdek afrollen, zowel bij het in-
en uitveren als bij het nemen van
bochten. Ook het comfort (geluid
en trillingen) speelt een grote rol,
zeker bij een auto als de Lexus.

Het geheel blijft altijd een com-
promis tussen flexibiliteit en stijf-
heid, tussen rechtuit rijden en
bochtgedrag, tussen comfort en
precies stuurgedrag. De schroef-
veer is op de onderste draagarm
geplaatst om ruimte te winnen aan
de bovenkant, dat geeft een bre-
dere kofferbak.

Paul Klaver

De achterwielophanging van de
Lexus GS300 is nieuw.Twee onge-
lijke draagarmen en een spoor-
stang zorgen voor een nauwkeuri-
ge wielbeweging.Als de dwars-
kracht op het buitenste achterwiel
toeneemt,ontstaat er een bepaal-
de mate van toespoor

De ‘double wishbone’(dubbele
ongelijke draagarmen) voorwiel-
ophanging is vrijwel gelijk aan die
van het vorige model.Detailwijzi-
gingen zorgen voor een optimale
balans met de nieuwe achterwiel-
ophanging

De Lexus GS300 heeft een vijftraps-
automaat die zodanig is ontworpen dat
het schakelen nagenoeg onmerkbaar
plaatsvindt.Speciale nadruk ligt op de
korte schakeltijd die zorgt voor optima-
le prestaties.Het E-gas speelt hierbij
een grote rol

bocht bediend. Het ontstane kop-
pel zal de beweging van de achter-
kant corrigeren.

Als de voorwielen wegglijden,
wordt ook het vermogen terugge-
nomen en worden de beide achter-
wielen individueel afgeremd. De
bestuurder ziet een lampje oplich-
ten en hoort een zoemer zodra het
VSC systeem ingrijpt.

Lexus ziet dit als een veiligheids-
systeem, niet als een middel om
elke bocht te hard in te gaan. Per
slot van rekening is het laatste
woord aan de wrijvingscoëfficiënt
tussen de band en het wegdek.

Dubbele draagarmen
De Lexus GS300 heeft rondom een
‘double wishbone’ wielophanging.
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