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AUTO
Toyota MR2 technisch bekeken

Een leeggewicht van slechts 1000
kg, gecombineerd met 103 kW
motorvermogen, doet de MR2 in
slechts 7,5 seconden naar de 100
km/h accelereren. De onafhanke-
lijke wielophanging waarborgt
daarbij een optimaal wielwegcon-
tact. Ook de besturing is afgestemd
op sportief rijden. De stuurbe-
krachtiging werkt elektro-hydrau-
lisch en is, met 2,7 omwentelingen
tot volle wieluitslag, direct uitge-
voerd. Een sperdifferentieel zorgt
voor tractie onder moeilijke om-
standigheden. Uiteraard voldoet de
MR2 aan alle veiligheidseisen en
dat is voor een open sportauto niet
eenvoudig. Bij een botsing van
achteren fungeert de bagageruimte
achter de stoelen als kreukelzône.

Langeslagmotor
Voor de MR2 gebruikt Toyota de
motor van de Celica. Dat is een

1794 cm3 motor met een boring
van 79,0 mm en een slag van 91,5
mm. Ondanks de lange slag begint
het rode gebied op de toerenteller
bij 6700 t/min en wordt de 103 kW
bij 6400 t/min geleverd. Dankzij
continu variabele openings- en
sluittijden van de inlaatkleppen,
een 4 in 2 in 1 uitlaatsysteem en
een kunststof inlaatspruitstuk met
lange buizen wordt het hoogste
koppel van 170 Nm bij 4400 t/min
ontwikkeld. Deze waarde komt
overeen met een gemiddelde effec-
tieve druk van 12,0 bar, die met
een compressieverhouding van
10,0:1 en Euro 95 wordt gehaald.

De openingstijden van de inlaat-
kleppen variëren van 5° tot 48°
voor BDP, het sluiten vindt plaats
tussen 55° en 12° na ODP. Omdat
de uitlaatkleppen 2° na het BDP
sluiten en 42° voor het ODP ope-
nen is er bij de late stand van de in-

laatkleppen bijna geen klepoverlap.
Dit is de situatie bij het starten

en stoppen van de motor, tijdens
stationair draaien en bij lage tem-
peraturen. Om het koppel in het
lage- en middentoerengebied bij
vollast te verhogen wordt de inlaat-
klep zo vroeg mogelijk geopend.
Dat gebeurt ook bij een middelma-
tige belasting want dan zorgt de
klepoverlap voor een ‘interne’ uit-
laatgasrecirculatie die de NOx uit-
worp vermindert en het brandstof-
verbruik verlaagt. Dankzij een
hydraulische bediening die elektro-
nisch geregeld wordt, kan de stand
van de inlaatnokkenas continu wor-
den aangepast aan de bedrijfsom-
standigheden.

Met laser gelast
Uit tal van zaken blijkt dat Toyota
nauw samenwerkt met Yamaha als
het om moderne motortechnieken

gaat. Zo gebruikt Toyota speciale
dunne inlaatklepzittingen die met
een laser lastechniek zijn bevestigd
in de cilinderkop. Hierdoor is een
veel kleinere zitting nodig die gro-
tere kleppen mogelijk maakt en de
warmte beter afvoert.

Motorfietstechnieken blijken
ook bij het motorblok te zijn toege-
past. Dunne gietijzeren voeringen
zijn in het aluminium blok ingego-
ten, dat als een open dek construc-
tie is uitgevoerd. De cilindervoe-
ring is zo dun dat er niet kan
worden opgeboord. In het blok zijn
zowel het thermostaathuis als de
waterpomp aangebracht. Toyota
regelt de ingaande watertempera-
tuur, wat een zo constant mogelij-
ke cilinderwandtemperatuur tot ge-
volg heeft. Twee andere
motorfietsdetails zijn de openingen
tussen de cilindervoeringen en de
samengevoegde hoofdlagerkappen

MR2 biedt meer dan uiterlijk vertoon

Sportieve aspiraties

Met de MR2 steel je 

de show. Onder het uitda-

gende koetswerk schuilt bo-

vendien mooie techniek. De spor-

tieve rijder wordt door motor, aandrij-

ving en onderstel bepaald niet teleurge-

steld. Ook het lichte gewicht helpt de

MR2 aan sportwagen-prestaties.

Toyota heeft de motor met de transmis-
sie dwars achterin geplaatst.Opvallend
is de ruimte die het uitlaatsysteem in-
neemt.De ‘midscheepse’plaatsing van
de aandrijfeenheid heeft een gunstige
gewichtsverdeling en een snelle reactie
op stuurbewegingen tot gevolg.
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in een aluminium ondercarter. De
openingen tussen de cilinders ver-
kleinen de pompverliezen in het
carter, het ondercarter zorgt voor
een stijf motorblok. De hoofdla-
gerkappen bestaan uit ingegoten
hittebestendige gietijzeren ringen.

Lichtgewicht drijfwerk
Door toepassing van zwevende
zuigerpennen, smallere drijfstan-
gen en krukaslagers is veel ge-
wicht bespaard. De krukas heeft
acht contragewichten en is zo kort
mogelijk gehouden om torsie- en
buigtrillingen te beperken. Daarbij
werkt de kleine boringmaat mee,
want die zorgt voor een geringe
hartafstand tussen de cilinders.
Wat ook meehelpt, is de smalle
distributieketting die de beide nok-
kenassen aandrijft. Een lange glij-
schoen en dito spanschoen houden
de kettingbewegingen binnen de
perken. De hydraulische spanner
heeft een mechanische blokkering.

Aardig detail is dat de klepsto-
ters geen stelplaatjes meer hebben,
ze worden als dat nodig is in hun
geheel vervangen. Er is nu een gro-
ter oppervlak voor de nokken be-
schikbaar en dat is nodig ook om-
dat de lichthoogte vergroot is.

Geen retourleiding
In de brandstoftank zit een eenheid
die bestaat uit de volgende onder-
delen: tankvlotter, brandstofpomp
met filter, drukregelaar en afsluit-

klep. Deze klep schakelt de brand-
stofpomp uit zodra de airbag in
werking is gesteld. Ook het kool-
stoffilter dat de benzinedampen uit
de tank opslaat, is op de pomp- en
regeleenheid aangesloten. Eén en
ander betekent dat de brandstof
geen retourleiding vanuit de ‘com-
mon-rail’ heeft, de retour- of over-
drukleiding zit in de tank. Hier-
door blijft de brandstoftemperatuur
lager dan voorheen al blijft het een
lastige zaak om te voorkomen dat
de benzine in de verstuivers en de
gemeenschappelijke toevoerlei-
ding niet te heet wordt. Een verho-
ging van de brandstofdruk voor-
komt dampbelvorming, ‘vapour-
lock’ genoemd.

De vier verstuivers hebben elk
12 gaatjes om de benzine zo fijn
mogelijk te verstuiven. Hoe kleiner
de druppeltjes des te sneller de ver-
damping en vermenging met lucht
plaatsvindt.

Ontsteking en emissies
Zoals te verwachten viel, is de mo-
tor van de MR2 voorzien van een
Direct Ignition System met bobi-
nes voorzien van een eigen module
bovenop de bougies. Het geheel
maakt deel uit van het motorma-
nagement dat gebruik maakt van
een pingelsensor. Het uitlaatsys-

teem werkt met twee verwarmde
lambdasensoren die vlak voor de
twee voorkatalysatoren zijn ge-
plaatst in uitlaatbochten 1 en 4 en
2 en 3. Een derde verwarmde
lambdasensor zit na de gemeen-
schappelijke hoofdkatalysator.

Doorslippen voorkomen
Het differentieel bestaat uit een sa-
tellietdrager, acht wormwielen,
twee planeetwielen en drie druk-
ringen. De wormwielen bestaan uit
vier korte exemplaren en vier lan-
ge, deze laatste zijn eigenlijk opge-
bouwd uit twee smalle wormwie-
len op één as. Deze vier langere
wormwielen drijven het rechter
planeetwiel aan, de vier kortere
zijn gekoppeld aan het linker pla-
neetwiel. De wormwielen zelf grij-
pen twee aan twee (dus paarsge-
wijs) in elkaar. Bij rechtuitrijden
staan alle wormwielen stil. De
wormwielen draaien in een bocht
in tegengestelde richting zodat het
snelheidsverschil tussen de beide
achterwielen wordt opgevangen.
Zodra de wielen een verschil in
weerstand ondervinden, zal het
koppel op één van de wormwielen
afnemen. Dat heeft tot gevolg dat
het koppel op het andere wormwiel
toeneemt, het aandrijfkoppel op de
satellietdrager blijft immers gelijk.
Het zwaarder belaste wormwiel
wordt tegen de binnenkant van het
satelliethuis gedrukt en levert daar-
door een extra wrijvingskoppel.

Tevens zorgt de axiale kracht die
het wormwiel op de bijbehorende
planeetdrager uitoefent voor een
wrijvingskracht op de drukringen
tussen de planeetwielen. Op deze
wijze wordt voorkomen dat één van
de wielen doorslipt.

Rondom onafhankelijk
De door MacPherson bedachte
voorwielophanging maakt handig
gebruik van de stabilisatorstang als
voorste deel van de draagarm. Dit
systeem is inmiddels verlaten en
vervangen door één enkele draag-
arm en een aparte stabilisatorstang
zonder dragende funktie.

Eigenlijk hoort bij de beschou-
wing ook de spoorstang te worden
betrokken, want tijdens het in- en
uitveren wordt het toespoor in hoge
mate door de spoorstang bepaald,
precies zoals de naam aangeeft.
Ook achter past Toyota een derge-
lijk systeem toe, maar de enkele on-
derste wieldraagarm is vervangen
door twee aparte stangen. De spoor-
stang bestaat nu uit een aparte
dwarsarm of –stang. Eigenlijk is het
Colin Chapman die voor de Lotus
Elite zogenaamde ‘struts’ bedacht,
dat zijn veerpoten die met een wiel-
naafhuis verbonden zijn. Deze
Chapman-Struts verzekeren een
nauwkeurige wielgeleiding met een
geringe toename van de wielvlucht
tijdens het inveren.

Paul Klaver

De MacPherson voorwielophanging
met concentrische schroefveren is
voorzien van onderste draagarmen
met horizontaal geplaatste lager-
bussen aan de voorkant en verticale
aan de achterkant.De stabilisator-
stang is aan de draagarmen beves-
tigd.De tandheugelbesturing is aan
de voorzijde geplaatst.

Achter past Toyota ‘Chapman-
Struts’toe,een door Colin Chap-
man bedachte MacPherson-achti-
ge constructie.Een schuin naar vo-
ren geplaatste stang neemt de
remkracht op.De stabilisatorstang
is aan de veerpoten bevestigd.De
sporing kan met behulp van de
achterste stang (een soort spoor-
stang dus) worden ingesteld.

De uitlaatpijpen van cilinders 1 en 4 en 2
en 3 zijn gekoppeld en in twee voorkata-
lysatoren samengevoegd.Het hele
spruitstuk is van roestvast staal ge-
maakt.
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katalysatoren
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