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Met de komst van de Yaris is Toyota een groot
Europees offensief gestart, dat moet resulteren
in een Europees marktaandeel van 5% in 2005.
Dynamische modellen met meer karakter moe-
ten beter in de smaak gaan vallen bij de
Europese autokoper. De nieuwe Corolla volgt
het Yaris voorbeeld. Deze 9e generatie van de
populaire Corolla is weliswaar een echte
wereldauto, maar voor het design tekende
Toyota’s Europese ontwerpstudio ED2 in Zuid-
Frankrijk. Het Corolla programma omvat naast
een 3- en 5-deurs hatchback en stationwagon
ook een praktisch Verso-model. Een sedan volgt
begin volgend jaar. Alle hatchbacks worden in
Engeland geproduceerd, de sedan in Turkije en
alleen de wagon en Verso komen uit Japan.

Kleppen luisteren
Lage gebruikskosten voor de eigenaar vormen
een belangrijk aspect bij de ontwikkeling van
nieuwe Toyota’s. Ofschoon de service-interval-
len niet spraakmakend zijn, is de tijd die
gemoeid is met de service minimaal. De benzi-
nemotoren zijn bijvoorbeeld uitgerust met een
onderhoudsvrije distributieketting. Een aardig
detail is dat de kettingspanner vervangen kan
worden zonder het distributiedeksel te verwij-

deren. Doordacht is ook de klepaandrijving van
de VVT-i benzinemotoren. Toyota past daar
geen hydraulische stoters toe, maar ‘gewone’
stoters zonder klepstelplaatjes. Dit zorgt voor
een lager gewicht zodat lichtere klepveren toe-
gepast kunnen worden. Daardoor slaan de
kleppen minder in op hun zitting en verandert
de klepspeling nauwelijks gedurende het
motorleven. Bij 90.000 km is pas een eerste
controle nodig en daarvoor kan het klepdeksel
gewoon blijven zitten. Toyota neemt namelijk
genoegen met een ‘auditieve’ controle. Draait
de motor akoestisch mooi rond, dan is speling-
compensatie (met dikkere of dunnere stoters)
niet nodig. Bij 180.000 km is pas de volgende
controle nodig. 
Alle in de Corolla toegepaste transmissies zijn
voor het leven gesmeerd. Mocht bijvullen
nodig zijn, dan is voor de handbakken een SAE
75W90 GL4 of 5 voorgeschreven en voor de
automaten een ATF Type T-IV. Dit is een specia-
le Toyota olie die bij de dealer verkrijgbaar is.

Variabele kleplichthoogte
De VVT-i klepbediening, waarbij de inlaatnok-
kenas om zijn lengte-as wordt versteld, kennen
we al van veel recente Toyota-modellen. De

sportieve Corolla T Sport is voorzien van de 141
kW sterke 1.8 liter VVTL-i motor zonder turbo,
die eerder in de Celica T Sport z’n opwachting
maakte. VVTL-i staat voor ‘Variable Valve
Timing and Lift-intelligent’. Hierbij wordt ook
de lichthoogte van de in- èn uitlaatkleppen
gevarieerd. Dat biedt de mogelijkheid de motor
twee karakters mee te geven: zuinig en enigs-
zins ‘tam’ bij lagere toerentallen en extra spor-
tief, zeg maar wild bij hogere toerentallen. Het
omschakelmoment van de tamme naar de
wilde nokken ligt bij de Corolla T Sport erg
hoog, namelijk bij 6000 t/min en een koelwa-
tertemperatuur boven de 60 graden Celcius.
Wie wil profiteren van de extra kracht moet
dus ver doortrekken in de toeren.
De nokkenassen van de VVTL-i motor zijn voor-
zien van twee nokken: één voor lage en
middentoeren en één voor hoge toerentallen
(boven de 6000 t/min). De tekeningen verduide-
lijken de constructie. Onder de 6000 t/min
brengt het drukstuk de kracht die wordt gele-
verd door de nok voor hoge toeren niet over op
de tuimelaar. Bij hoge toerentallen wordt het
drukstuk geblokkeerd door een blokkeerpen
waardoor de nok voor hoge toerentallen in
functie komt. De vergroting van de kleplicht-
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Aan het omvangrijke Corolla-pro-
gramma heeft Toyota nu ook een
Verso toegevoegd. Hoog op de bok,
veel binnenruimte en een variabel in
te richten interieur zijn de smaakma-
kers van het populaire Verso-model.
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hoogte is fors: bij de inlaatkleppen neemt die
toe van 7,25 mm naar 11,4 mm en bij de uit-
laatkleppen van 7,25 mm naar 10,0 mm.

Audio netwerk
Ook in de Corolla hebben elektronische net-
werken hun intrede gedaan. Net zoals de Yaris
is de nieuwe Corolla standaard uitgerust met
een audiosysteem, waarbij alle componenten
aangesloten zijn op een Audio Visueel
Communicatie-Local Area Netwerk (AVC-LAN).
Via dit netwerk met twee draden kunnen de
audio-componenten onderling informatie uit-
wisselen. Niet alleen het uiterst beperkte aan-
tal draden is een voordeel (betrouwbaarder),
ook is het monteren van latere uitbreidingen
zoals een cd-wisselaar of navigatiesysteem de
eenvoud zelve. Alle opties worden via dezelfde
toetsen op het stuurwiel bediend. Prettig voor
de werkplaats is bovendien dat in geval van sto-
ringen in het audiosysteem een foutcode wordt
opgeslagen. Er is dan precies bekend in welke
module de fout gezocht moet worden.

Behulpzame elektronica
De ondersteltechniek van de Corolla, met
MacPherson veerpoten vóór en een semi-onaf-
hankelijke achterwielophanging in de vorm
van een torsieas met stabilisator, is tamelijk
behoudend. Wel heeft elektronica hier op
grote schaal zijn intrede gedaan. Zowel de
hatchback als de wagon beschikken over een
elektrische stuurbekrachtiging. ABS en elektro-
nische remkrachtverdeling zijn standaard op
alle modellen. Nog meer valt er te beleven in
de T Sport. Naast een verlaagd onderstel is deze
snelle Corolla uitgerust met VSC stabiliteitsre-
geling, Brake Assist noodstopbekrachtiging en
TRC antidoorslipregeling. Daar helpt de
elektronica de minder begaafde piloot dus op
alle fronten mee. Overigens zijn alle Corolla’s

rondom van schijfremmen voorzien.
Mocht het ondanks de behulpzame elektronica
tòch tot een aanrijding komen, dan is het fijn
om te weten dat de Corolla reparatie-vriende-
lijk is. In Duitsland en Engeland leidt dat tot
lagere verzekeringspremies (wanneer volgt
Nederland?). De koplampen zijn bijvoorbeeld
voorzien van vervangbare bevestigingssteunen.
Die breken af voordat de koplamp zelf bescha-
digd raakt. Een energie-absorberende balk voor-
komt dat de radiateur en airco-condensor klap-
pen oplopen bij een botsing met lage snelheid.

Voor de voor- en
achterwielophan-
ging koos Toyota
de bekende weg.
Voor worden
MacPherson veer-
poten toegepast en
achter een torsieas
met stabilisator-
stang. De bochtsta-
biliteit wordt ver-
beterd dankzij toe-
spoor-corrigerende
lagerbussen.

Bij de VVTL-i motor van
de T Sport treffen we
op de in- en uitlaatnok-
kenas twee verschillen-
de nokken aan. Eén is
voor de lage en
middelhoge toerental-
len, de tweede voor
hoge toerentallen.

Tot 6000 t/min staat er geen oliedruk
op het nokwisselmechanisme. De
blokkeerpen wordt door de veer ont-
grendeld waardoor het drukstuk vrij
kan bewegen. De lichthoogte wordt
nu bepaald door de nok voor lage en
middelhoge toerentallen.

Boven de 6000 t/min staat er olie-
druk op het nokwisselmechanisme
waardoor de blokkeerpen naar bui-
ten wordt gedrukt. Er ontstaat een
vaste verbinding tussen het drukstuk
en de tuimelaar. De nok voor hoge
toerentallen drukt nu de tuimelaar
naar beneden voordat de nok voor
lage en middelhoge toerentallen de
rol raakt.
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