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AUTO 
Toyota Avensis technisch bekeken

Avensis alom een stap verbeterd

Let op de details
Degelijkheid en betrouwbaarheid ken-

merken de Toyota Avensis meer dan

gedurfde techniek en stijl, dat blijft zo in

de nieuwe generatie. Een stuk forser en

karakteristieker, maar geen waagstuk,

ook niet in technische zin. De details zijn

echter mooi uitgewerkt.

Op het uiterlijk na is er eigenlijk niets volstrekt
nieuw aan de Avensis, maar op vele fronten zijn
wel vernieuwde en verbeterde technieken
gebruikt. Direct opvallende uitschieters zijn er
niet zoveel, zoals de eerste toepassing in Europa
van een knie-airbag rond de stuurkolom. Deze
ontplooit samen met de airbags in stuur en
dashboard, die nu naar de laatste trend in twee
fasen opblaasbaar zijn. In de VS zijn knie-air-
bags, bedoeld om te beschermen tegen beenver-
wonding door stuurkolom of harde en uitste-
kende delen daar omheen, niet meer uniek.
Verder kreeg de Avensis een omvangrijk airbag-
pakket zoals andere nieuwe middenklassers dat
ook hebben. Met tweefasen airbags voorin dus,
zijairbags in de stoelen en een gordijnairbag
voor het hoofd. De sensoren voor zijdelingse
aanrijdingen herkennen waar deze plaatsvindt,
en laten de zijairbags niet afgaan bij aanrijding
achter de voorportieren. Er is een herkenning
voor bezetting van de passagiersstoel, en voor
de positie van de bestuurdersstoel zodat de
frontairbags ‘voorzichtiger’ afgaan wanneer de
stoel dichtbij het stuurwiel staat. Er is ook nog
een aardig waarschuwingssysteem voor niet
omgelegde gordels: eerst een lamp, bij het weg-
rijden aangevuld met een zoemer, die van
geluid verandert als na 30 seconden nog geen
gordel is omgedaan. Maar gelukkig na weer 90
seconden de moed opgeeft, waarna alleen de
lamp blijft herinneren aan die gordels.

Elektrisch bekrachtigd stuur
Toyota gebruikt een voor de Avensis geheel
nieuwe achteras, die evenwel is gebaseerd op de

ophanging van de Celica coupé. Diens drie-
hoeksarm onder en dwarsarm bovenaan de
wieldrager werden uitgebreid met een extra
spoorstang onderaan de wieldrager. Deze is
instelbaar, dat zie je niet veel meer in achter-
wielophangingen. De spoorstang gaat verande-
ring tegen van de achterwielsporing bij forse
rijstijl, die ontstaat
door beweging van de
draagarmen in hun
ophangrubbers.
Bij de kleinere moto-
ren (1.6/1.8) stapt
Toyota over op elektri-
sche stuurbe-
krachtiging, tweeliter
modellen hebben
klassieke hydrauli-
sche bekrachtiging.
Aan de elektrische
bekrachtiging zit een
mooie elektronische
regeling om de sterk-
te van de
bekrachtiging aan te
passen bij de gebruik-

Tekeningen: Toyota

Toch wel apart, die nieuwe achteras van de
Avensis. Mooi compacte veerbenen die ongebrui-
kelijk halverwege de onderste draagarmen zitten,
naast de onderste en bovenste draagarmen nog
instelbare spoorstangen om het van de Celica
stammend ontwerp te verbeteren met strakkere
wielgeleiding.

De direct ingespoten diesel presteert niet alleen
meer door een turbo met bestuurbare leischoe-
pen, hij kreeg ook een vernieuwd inspuitsysteem
met kleinere pomp, verbeterde drukregeling en nu
voor opbrengst en reactietijd gecodeerde inspuit-
ventielen om verschillen in verbranding tussen de
cilinders te verkleinen.
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te stuurkracht. Verfijnder dus dan de gebruike-
lijke variatie in elektrische bekrachtiging
afhankelijk van de snelheid, volgens een vaste
kenlijn.
Onder de Avensis zie je daar niets van, want de
bodem is geheel vlak gemaakt met onder de
motorruimte een afdekplaat. Voorzien van een
luikje voor vervanging van olie en oliefilter, dat
wel. Er zitten meer afdekplaten onder de
bodem, en kleine spoilertjes voor alle wielen.
Zo verlaagt Toyota de luchtweerstand (Cw-
waarde 0,28) en het brandstofverbruik van de
Avensis, het scheelt nog in geluidsisolatie ook.

Verschoonde motorreeks
Alle motoren voor de nieuwe Avensis voldoen al
aan de EU4-emissie-eisen, vermeldt Toyota trots,
inclusief de diesel. Daarvoor werd wel het een
en ander aangepast in de serie die op het oog
zo afkomstig is uit de vorige modelgeneratie.
Zo is het motormanagement over de hele lijn
van een 16-bits naar een krachtiger 32-bits pro-
cessor gegaan, en hebben alle motoren een
‘close-coupled’ katalysator direct onder het uit-
laatspruitstuk, naast de hoofdkatalysator ver-
derop. De kat dichtbij de motor warmt snel op
na een koude start en verzorgt uitlaatgasreini-
ging als de hoofdkatalysator nog niet op tempe-
ratuur is.
Ook de diesel heeft dat, met alleen een oxyda-
tiekatalysator. In principe is nu ook een versie
met D-CAT leverbaar, een katalysator met roet-
filter die werkt zonder brandstoftoevoeging
maar zichzelf regenereert (opgevangen roet op
gezette tijden wegbrandt). Dat werkt evenwel
alleen met zwavelarme diesel, in ons land nog
niet standaard in de pomp, dus levert Toyota
hier nu niet de D-CAT diesel. Om aan de EU4

eisen te komen kreeg de diesel in elk geval
elektronisch geregelde recirculatie van uitlaat-
gas, met (water)koeling daarop. Voor meer
prestaties is er tevens een turbo met variabele
geometrie gekomen.
Ook de direct ingespoten D4 benzinemotor is
herzien om de EU4-eisen te halen. Een van de
maatregelen is aanpassing van de ontstekings-
regeling. Door bij koude motor op een late ont-
steking over te gaan wordt extra heet uitlaatgas
gevormd, dat de katalysator extra snel
opwarmt. Verder is de motorregeling verfijnd
door op directe meting van de inlaatlucht-
stroom over te gaan. Een hittefilmsensor meet
nu direct de aangezogen luchtmassa, voorheen
werd die berekend uit het signaal van de druk-
sensor voor het inlaatvacuüm.
Je moet aan alles denken om nog wat winst te
halen: alle motoren hebben nu openingen in de
wanden tussen de cilinders waarin de hoofdla-
gers zijn opgenomen. Die gaten zorgen voor
drukvereffening, en wel om de pompverliezen
te reduceren van de in het motorblok op en
neer gaande zuigers. Een dalende zuiger kan zo
makkelijker lucht wegduwen naar een stijgende
zuiger in een andere cilinder.

Interessante details
Een interessant aspect aan de direct ingespoten
D4-D is nog de bijverwarming, om de interieur-
kachel te assisteren die bij direct-diesels vaak
onvoldoende warmte uit de motor krijgt.
Daarvoor gebruikt Toyota de airco, die via een
schakelventiel als verwarming kan dienen, met
als extra op wens nog elektrische hulpverwar-
ming (PTC-weerstanden) of een standkachel.
Geheel bij de tijd is de airco zelf, met een com-
pressor die variabele opbrengst levert, zodat de

aandrijving niet meer motorvermogen opneemt
dan de gewenste koelcapaciteit vereist.
Wat ons opvalt bij de benzinemotoren is de ver-
melding dat in de aluminium motoren dunne
ingeperste cilindervoeringen worden toegepast,
met zeer nauwkeurig gefabriceerde zuigers
zodat daarvan maar één maat nodig is. Er zijn
dus geen extra zuigermaten voor een eventuele
revisie, en opboren van de cilinders mag ook al
niet, gezien de zeer dunne voeringen. Verder
zien we dat bij elke motor de transmissie weer
anders is: verschillende types voor de 1.6/1.8 en
2.0 benzine/diesel, met per type verschillende
versnellingsverhoudingen én eindreductie voor
optimale afstemming op de motor.
Bij de accessoires zien we tot slot dat twee types
navigatiesysteem geboden worden, beide wer-
kend met snelle DVD en heel het Europees
wegennet op één zo’n DVD. Het standaard LCD-
display in het dashboard kent al een gesplitste
weergave, dus eventueel eenvoudige navigatie-
aanwijzing naast gegevens van de standaard
boordcomputer. Een uitklapbaar TFT-kleuren-
scherm is ook mogelijk, waarbij naast afstands-
bediening ook spraakgestuurde bediening zit,
die echter alleen Duits of Engels verstaat.
Voor de hand ligt dat Toyota de nieuwe Avensis
ook voorziet van multiplex bedrading. Er zijn
twee netwerken in versies met navigatie-
systeem, want de snelle navigatie heeft niet
genoeg aan de gegevenssnelheid die het net-
werk voor aandrijf- en bedieningsorganen biedt.
Ze hebben verschillende bedrading, enkel-
draads voor het standaard bussysteem, speciale
‘twisted pair’ kabels voor het navigatienetwerk
waar ook het audiosysteem op is aangesloten. ●

Peter Fokker

De elektrische stuurbekrachtiging bij de kleinste
benzineversies heeft een mooi regelsysteem met
drie inductieve ringen om de torsiekracht in de
stuuras te meten. Ze vormen samen een hoofd- en
controlesensor die de assistentiekracht van de
elektromotor aanpast bij de stuurkracht die de
chauffeur uitoefent.

Toyota introduceert nu ook een regensensor, hier
in detail. Acht lichtdioden schijnen tegen de
binnenkant van de voorruit, een centrale lichtge-
voelige cel vangt de reflecties op. Bij druppels op
de ruit neemt de reflectie af en gaat een signaal
naar de ruitenwissers.

Opmerkelijk bij de dieselversie is dat
de standaard airco tevens gebruikt
wordt als bijverwarming. De airco
kringloop gaat dan buiten de con-
densor om, waarbij de verdamper als
kachel in plaats van koeler gaat wer-
ken. Andere bijverwarmingen (elek-
trisch, diesel) zijn als extra mogelijk.
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