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AUTO
Toyota Yaris technisch bekeken

Hoewel de wielophanging er con-
ventioneel uitziet, is er dankzij het
nodige detailwerk een uitstekend
compromis tussen wegligging en
comfort bereikt. Het subframe aan
de voorkant combineert zowel het
stuurhuis als de lagerbussen van de
onderste wieldraagarmen. Boven-
dien is ook de stabilisatorstang in
dit geheel opgenomen. Het is om
die redenen een torsie- en buigstijf
geheel dat toch wiel-weggeluiden
weghoudt van de carrosserie.

De torsie-as achter bestaat uit
twee langsarmen met een U-vor-
mige dwarsverbinding ertussen.
Binnenin deze dwarsbalk loopt een
ronde torsie-as. Tijdens het gelijk-
tijdig en even ver inveren van de
wielen werkt de zaak als een starre

as. Zodra één van de wielen meer
inveert dan de ander, treedt niet al-
leen de torsie-as in werking, maar
veranderen ook het camber en het
toespoor van de wielen.

Tijdens het nemen van een
bocht wordt voorkomen dat de
complete achteras gaat meesturen.
Door een bijzondere vorm van de
twee lagerbussen die de langsar-
men met de bodemplaat verbinden,
verplaatst de complete achteras

zich vrijwel evenwijdig aan de
hartlijn van de auto naar rechts of
naar links. Op deze wijze beïn-
vloedt de achteras de besturing en
de stabiliteit bij rechtuitrijden in
positieve zin.

Twee transmissies
De vijfbak achter de 1.0 liter Yaris
is anders dan die bij de 1.3 motor

hoort. Het kenmerkende verschil is
dat bij de eerstgenoemde transmis-
sie de beide assen aan de uiteinden
zijn gelagerd. De bak van de grote-
re motor heeft de lagers tussen de
vierde en vijfde versnelling. Dat
zorgt voor kortere, stevige assen.
Ook de lagers van de bakken zijn
anders. De primaire as van de klei-

Kleine motoren met grootse prestaties

Knap compact
De Toyota Yaris is een buitengewoon goed door-

dachte auto. Dat geldt voor het hele concept, van

de wielophanging tot en met de motor. Bijzonder is

dat de 1.3 motor geen kopie is van de 1.0 liter ver-

sie, maar een totaal afwijkende constructie heeft.

De opengewerkte tekening van de Yaris Ver-
so laat zien hoe goed de Toyota ontwerpers
met de beschikbare ruimte zijn omgespron-
gen.De motor en de transaxle nemen heel
weinig ruimte in,evenals de wielophanging.

TEKENINGEN:TOYOTA

De MacPherson voorwielophan-
ging heeft een onderste draagarm
met lagerbussen,die aan de voor-
kant om een horizontale as en om
een verticale as aan de achterkant
draaien.De stabilisatorstang is
aan de onderste draagarm beves-
tigd,niet (zoals gebruikelijk) aan
de veerpoot.

De achterwielen zijn door middel
van een torsie-as met elkaar ver-
bonden.De twee lagerbussen zijn
zodanig flexibel gevormd dat ze
een meesturend effect vermijden.
Een torsiestang loopt binnenin
het U-vormige profiel.Let op de
ver naar achteren geplaatste
schokdempers.
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ne bak draait in kogellagers, die
van de grote bak in een rol- en ko-
gellager. De secundaire assen zijn
respectievelijk in twee kegellagers
en een rol- en kogellager gelagerd.

Kranige motor
Dat de nieuwste Toyota motoren
bijzonder zijn, is de technische au-
topers opgevallen. Toyota heeft uit
de 1.0 liter motor het vermogen en
het koppel van een ‘gewone’ 1.3 li-
ter motor gehaald. Dat betekent dat
de nieuwe vierkleppenmotor mede
dankzij de verstelbare inlaatnok-
kenastiming een veel betere adem-
haling heeft dan de gebruikelijke
motoren in die klasse. Toyota heeft
echter nog meer maatregelen ge-
troffen om er iets bijzonders van te
maken.

De 998 cm3 motor heeft een bo-
ring van 69,0 mm en een slag van
66,7 mm. Met een compressiever-
houding van 10,0:1 ontwikkelt de
viercilinder 50 kW bij 6000 t/min
en wordt er een maximum koppel
van 90 Nm bij 4100 t/min gele-
verd. Dat koppel komt overeen met
een gemiddelde effectieve druk
van 11,4 bar, een tamelijk hoge
waarde. Bij 2000 t/min vollast be-
draagt de gemiddelde effectieve
druk al 10,0 bar. Dat is vooral het
resultaat van de verstelbare inlaat-
nokkenas. Daarbij wordt het ope-
nen van de inlaatkleppen van 12°
ná het BDP tot 48° vóór het BDP
gevarieerd, dus over 60 krukgra-
den. Het sluiten van de kleppen
verandert dan van 52° ná het ODP
tot 8° ervoor. In totaal blijven de
inlaatkleppen 220° open. De uit-
laatkleppen openen 30° vóór het
ODP en sluiten 2° ná het BDP.

Bij deze 1.0 liter motor gebeurt
het verstellen van de inlaatnokken-
as in vijf belasting-toerental gebie-
den, bij een lage motortemperatuur
en bij het starten en afzetten van de
motor. In de laatste twee omstan-
digheden en tijdens het stationair
draaien openen de inlaatkleppen zo
laat mogelijk om het aanslaan, het
stabiel draaien, de emissies en het
brandstofverbruik zo gunstig mo-
gelijk te krijgen.

Bij dit uitgekiende kleppendia-
gram horen in- en uitlaatsystemen
met gelijke inhouden en lengtes.
Alleen daarmee krijgt elke cilinder

dezelfde hoeveelheid lucht en
brandstof. De compacte verbran-
dingskamer met een klephoek van
29,7° heeft steile, taps toelopende
inlaatkanalen met een verstuiver
met 10 gaatjes. Daarmee wordt een
fijne straal benzine in de zich ver-
snellende luchtstroom geblazen,
hetgeen een snelle verdamping en
goede menging tot gevolg heeft.

Het drijfwerk valt vooral op
door de gedesaxeerde cilinders die
8 mm zijn verplaatst ten opzichte
van de krukashartlijn. Volgens
Toyota wordt daardoor de leibaan-
kracht zodanig verminderd dat de
mechanische verliezen kleiner
zijn. Dat is gunstig voor het brand-
stofverbruik. De twee bovenlig-
gende nokkenassen en de olie-
pomp worden door een tandketting
aangedreven. Opvallend is dat het
motorblok van gietijzer is, de cilin-
derkop van aluminium en het in-
laatspruitstuk van kunststof. Het
motorgewicht bedraagt 81 kg. Bij
deze motor zit het uitlaatspruitstuk
achter de radiateur met de geregel-
de driewegkatalysator onder het
carter.

Grote motor géén kopie
Bekijken we vervolgens de 1.3 li-
ter motor van de Yaris Verso dan is
het duidelijk dat hier een geheel
ander team ontwerpers aan het
werk is geweest. De 1299 cm3 mo-
tor heeft een boring van 75,0 mm
en een slag van 73,5 mm. Met een

compressieverhouding van 10,5:1
komt er bij 6000 t/min 63 kW uit
met een maximum koppel van 124
Nm bij 4400 t/min. Deze waarde
komt overeen met een pe van maar
liefst 12,0 bar. De verstelbare in-
laatnokkenas varieert het openen
van de kleppen van 7° ná het BDP
tot 53° ervoor, dus over 60 kruk-
graden net als bij de 1.0 liter mo-
tor. Het sluiten vindt plaats tussen
52° ná ODP en 8° ervoor, de in-
laatkleppen staan dus 225° open.
Daarbij openen de uitlaatkleppen
42° vóór het ODP en sluiten ze 2°
ná het BDP.

Er zijn ook bij deze motor vijf
werkgebieden met verschillende
nokkenasstanden, maar deze ge-
bieden liggen anders dan bij de
kleine motor. Kennelijk wordt bij
elke motor het beste compromis
tussen verbruik, emissies en rijge-
drag bepaald.

Hoe verschillend de motoren
zijn, blijkt uit het feit dat de cilin-
derkop 180° gedraaid is, een rol-
lenketting de nokkenas (en niet de
oliepomp) aandrijft en het motor-
blok van aluminium is. Bovendien
zijn de cilinders 12 mm verplaatst,
hebben de benzineverstuivers 12
gaatjes en bedraagt de klephoek
33,5°.

Gebleven is de directe ontste-
king, het kunststof inlaatspruitstuk
en de gesmede vijfmaal gelagerde
krukas met slechts vier contrage-
wichten. Het aluminium blok heeft

ingegoten dunwandige gietijzeren
voeringen die op een afstand van 8
mm van elkaar staan.

Wat ook opvalt, is dat de klep-
pen een steeldiameter van slechts 5
mm hebben en bediend worden
door mechanische stoters zonder
stelplaatjes. Als de klepspeling on-
juist is, wordt de complete stoter
verwisseld!

Koeling en smering
Bij de 1.0 liter motor regelt de
thermostaat de uitgaande water-
temperatuur, bij de 1.3 liter de in-
gaande. Daarbij is ook nog de
plaats van de waterpomp veran-
derd, maar de koelvloeistof
stroomt nog steeds van de distribu-
tie- naar de koppelingskant door
het blok en in omgekeerde richting
door de kop. Via de koppakking
stroomt er ook nog koelvloeistof
vanuit het cilinderblok naar de
kop.

Bij de 1.0 liter motor wordt de
oliepomp door de distributietand-
ketting aangedreven en is deze
naast de krukas geplaatst. De kru-
kas van de 1.3 liter motor drijft de
pomp rechtstreeks aan. Het smeer-
oliecircuit is bij beide motoren ge-
lijk, opvallend is dat de distributie
van elke motor voorzien is van een
oliesproeier vlakbij het krukas-
tandwiel of kettingwiel.

Paul Klaver
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Wat bij de dwarsdoorsnede van de 1.0 liter motor het
meest opvalt, is de axiale verplaatsing (desaxatie)
van de cilinders ten opzichte van de krukas.De uitlaat
zit aan de voorkant,het complexe inlaatspruitstuk bij
het schutbord.Let op het steile inlaatkanaal en de
kleine klephoek van 29,7°.

Bij de 1.3 liter motor zijn de cilinders 12 mm verzet.De
uitlaatkant bevindt zich bij het schutbord,het inlaat-
spruitstuk zit dus bij de radiateur.De drijfstangen zijn
heel slank,dus licht uitgevoerd.

2 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional




